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І. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН
1. ПРОБЛЕМАТИКА
1.1. Националният археологически музей е най-големият и
най-старият в България и със своите обновени и обогатени
експозиции, и високотехнологично оборудване, играе основна
роля като един от най-важните центрове в страната за
изследване, опазване и популяризиране миналото на днешните
български земи. Като научен и музеен потенциал НАИМ е найголямата научно-изследователска институция за археология в
Европа.
Дейността на Националния археологически институт и музей
при БАН изцяло съответства на поставените в „Стратегическите
цели и функционални приоритети на БАН до 2007 г.” постановки.
Институтът работи върху цялостното изследване на материалната
и духовната култура на племената и народите, населявали
днешните български земи от най-дълбока древност до ХVIII в. и
е национален център и координатор на всички теренни
археологически
проучвания
на
територията
на
България.
Осъществява научен и методически контрол над тях. Всички
основни
дейности
на
института,
поради
характера
на
археологическото
наследство
като
публична
държавна
собственост, представляват „Научно обслужване на българската
държава и общество в условията на пазарна икономика и
гражданско общество”. Основните приноси на НАИМ са в
реализирането на Политика 3: „Общочовешки ценности и
национална идентичност”, в Програма 3.2. „Историческо развитие
на българския народ и култура”, включваща изследване на
историята и културата на българите от древността до наши дни;
издирване и изучаване на археологическите и архитектурните
паметници от древността до наши дни.
Изследователската дейност на НАИМ играе основна роля и в
решаването на задачите по устойчивото развитие на страната при
използване на археологическото наследство.
Поради изключителните проблеми в областта на културното
законодателство, НАИМ, чрез свои представители активно участва
и в изследването и в работата по подобряването на правната
уредба в България и нейната хармонизация със законодателството
на Европейския съюз.

4

Структура и кадри
В
научно
структурно
отношение
Националният
археологически
институт
с
музей
–
БАН
включва
пет
хронологически и тематично профилирани секции (Секция за
праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична
археология; Секция за средновековна археология; Секция за
нумизматика и епиграфика), една проблемна група (Проблемна
група за интердисциплинарни изследвания), два филиала за
проучване на старите български столици (в Шумен и във Велико
Търново) и Националния археологически музей с два обособени
отдела (Експозиции и Фондове)и Лаборатория за реставрация,
консервация и анализи. Научно-изследователската дейност,
административно-стопанските и финансовите въпроси в НАИМ се
обслужват от няколко специализирани звена (Редакционноиздателска група; Научен архив; Счетоводство; Канцелария и
деловодство; Библиотека).
Към края на 2007 г. в НАИМ работят общо 129 души, 107 от
които с висше образование. Разпределението на научния състав
по степени и звания е: „доктор на историческите науки” – 7;
„доктор” – 61; ст. н. с. I ст. – 5; ст.н.с. II ст. – 39; н. с.
I ст. – 14; н. с. II ст. – 8; н. с. III ст. – 2; специалисти –
16. Повишени в научно звание са двама души – в н. с. II ст. –
Секция антична археология – д-р Иво Чолаков, Лаборатория за
реставрация и консервация – д-р Петя Пенкова.
Към края на отчетната година разпределението на учените
и специалистите по вътрешни структурни звена е както следва:
Секция за праистория – 13 души, Секция за тракийска археология
– 13 души; Секция за антична археология – 13 души; Секция за
средновековна археология – 14 души; Секция за нумизматика и
епиграфика – 5 души; Проблемна група за интердисциплинарни
изследвания – 7 души; Филиал Шумен – 9 души; Филиал Велико
Търново – 6 души; Отдел Фондове на Музея – 12 души; Отдел
Експозиции – 15.
През 2007 г. бяха проведени избори за ново ръководство и
отчетът засяга работата на ръководството на НАИМ с директор
проф. В. Николов, както и последвалата промяна през втората
половина на годината, с назначаването на новия директор на
НАИМ – проф. д. и. н. Рашо Рашев. И. д. зам. директори са: ст.
н. с. II ст. д-р Бистра Божкова и ст. н. с. II ст. д-р
Маргарита Ваклинова; и. д. научен секретар до края на 2007 –
Боряна Русева; пом. директор АСВ – Паулин Попов; за
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председател на Общото събрание на учените в НАИМ е избран ст.
н. с. Николай Сираков.
Ръководители на секции и отдели в НАИМ през 2007 г. са:
Секция за праистория – ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Гюрова; Секция за
тракийска археология – ст.н.с. II ст. д-р С. Александров;
Секция за антична археология – ст.н.с. II ст. д-р Л.
Вагалински; Секция за средновековна археология – ст.н.с. І ст.
д.и.н. Л. Дончева-Петкова; Секция за нумизматика и епиграфика
– ст.н.с. II ст. д-р Б. Божкова; Проблемна група за
интердисциплинарни изследвания – н.с. I ст. д-р Ц. Цонев;
Филиал на НАИМ в Шумен – ст.н.с. II ст. д-р П. Георгиев;
Филиал на НАИМ във В. Търново – ст. н. с. II ст. д-р К. Тотев;
Отдел Експозиции – ст.н.с. II ст. д-р М. Рехо; Отдел Фондове –
П. Илиева.
1.2. ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ. Научно-изследователската,
научно-приложната и научно-популяризаторската дейност на НАИМ
се осъществяват в тясно сътрудничество и взаимодействие с
музеите в страната, държавни институции (Министерство на
културата, НИПК), регионални и местни органи на изпълнителната
власт и различни неправителствени организации. Голям е
приносът на института в осъществяването и координирането на
археологическите
проучвания,
свързани
с
националните
инфраструктурни проекти.
Научната дейност с национално финансиране на учените и
специалистите от НАИМ през 2007 г. се осъществяваше в рамките
на 28 проекта, 21 от които на бюджетна субсидия от БАН, а
останалите – на базата на договори с Националния фонд за
научни изследвания (2), Министерство на образованието и
науката (1), Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (1),
Министерство
на
транспорта
(1),
Национална
компания
„Железопътна инфраструктура” (1) и Министерство на културата
(1). Разпределението на проектите по научни структурни звена е
следното: Секция за праистория – 3; Секция за тракийска
археология – 8; Секция за антична археология – 4; Секция за
средновековна археология (вкл. филиалите в Шумен и Велико
Търново) – 6; Секция за нумизматика и епиграфика – 3;
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 1;
Национален археологически музей – 1. Поради комплексния
характер на налагащите се проучвания, в работата по изпълнение
на двата проекта по договори с Фонд „Републиканска пътна
инфраструктура”
и
Национална
компания
„Железопътна
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инфраструктура” се включиха специалисти от всички секции и
отдели на НАИМ.
Финансираните със собствени средства през сезон 2006 г.
научни разработки, са рецензирани през пролетта на 2007 г.
Три най-значими проекти, финансирани от национални
институции. Въпреки националната значимост на проучваните от
НАИМ обекти, голяма част от които са и национални резервати,
засега само три проекта получават адекватно финансиране от
държавата
чрез
Министерството
на
културата.
Това
са
средновековните български столици Плиска, Преслав и Велико
Търново – Трапезица.
В Плиска продължава с предимство изследването на найранните фортификационни и жилищни съоръжения на първата
българска столица от 8 – началото на 9 в. От по-късните
културни пластове произхожда голяма колекция от предмети, сред
които най-значими са оловните печати на царете Симеон и Петър.
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Р. Рашев, адм.
координатор ст.н.с.ІІс ст. д-р П. Георгиев.
Във Велики Преслав основен проблем на проучване са
паметниците от столичния период (10 век) на територията на
вътрешния град. Във външния град, в очертанията на манастира
около църквата с гроба на чъргубиля Мостич, е открит важен
епиграфски паметник – надгробен надпис на майката на синкела
на българската църква от средата на 10 в.
Научен ръководител: ст. н. с. М. Ваклинова
Във Велико Търново е поставено началото на системното
проучване на крепостта на Трапезица – същинската обитаема част
на столицата с множество църкви, приютила мощите на Св. Иван
Рилски. Проучени са значителни терени около известните от
първите разкопки църкви, които изясняват структурата на града
в непосредствената околност на християнските храмове.
Ръководство – Филиал на НАИМ – Велико Търново.
И през 2007 г. учените и специалистите от НАИМ участваха
в
многобройни
планирани,
спасителни
или
аварийни
археологически разкопки и теренни обхождания по регистрацията
на нови обекти.
През изминалия сезон теренна работа беше осъществена на
131 обекта, от които редовни археологически разкопки – 78,
спасителни и аварийни археологически разкопки – 46 и теренни
обхождания – 7. Планираните разкопки са като правило малки и
по обем, и като финансиране. Част от тях са плод на опитите на
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отделни общини да прокарват по-активна политика в опазването
на културно-историческото наследство, което се намира на
тяхната територия, но като правило тези инициативи са по-скоро
изключение. На практика целенасочена държавна политика и
финансиране на планирани археологически проучвания продължава
да няма. Без финансиране остават национални резервати с голямо
не само научно, но и приложно значение. Ограничени са
възможностите за осъществяване на системен изследователски
процес, при който приоритетите се определят от научната
целесъобразност и перспективи, въпреки че и тогава те имат
голямо значение и с приложните си аспекти.
Проведените теренни проучвания обхващат изключително
широк хронологически периметър от ранния палеолит до периода
на късното средновековие и османския период през ХV – ХVІІ в.
Разпределението на теренните проучвания по научни структурни
звена в рамките на НАИМ е както следва: Секция за праистория –
11 (7 редовни проучвания, 4 спасителни проучвания); Секция за
тракийска археология – 47 (19 редовни проучвания, 24
спасителни проучвания, 4 теренни обхождания); Секция за
антична археология – 22 (13 редовни проучвания, 7 спасителни
проучвания, 2 теренни обхождания); Секция за средновековна
археология – 25 (19 редовни проучвания, 6 спасителни
проучвания); Филиал Велико Търново – 8 (редовни проучвания);
Филиал Шумен – 15 (12 редовни проучвания, 2 спасителни
проучвания, 1 теренно обхождане); Отдел Експозиции – 2
(спасителни проучвания); Отдел Фондове – 1 (спасителни
проучвания).
Приведената статистика е според щатната принадлежност на
научния ръководител на теренното проучване. По време на
теренната работа при реализирането на интердисциплинарни
проучвания (геофизични, палеозоологични, палеоботанически и
др.), както и при осъществяването на непосредствена полева
консервация и реставрация на новооткрити находки общо 6
специалисти от Проблемната група за интердисциплинарни
изследвания и от Лабораторията за консервация, реставрация и
анализи на НАИМ работиха на общо 35 различни обекта през
археологическия сезон 2007 г.
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
Поради спецификата на археологическото изследване,
постиженията в областта на археологията са на няколко нива: 1
– при откриването на нови съществени археологически извори, 2
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– при тяхната същинска научна обработка, систематизация,
интерпретация и третиране на проблемите, 3 – при реализирането
на
научно-приложни
постижения
–
в
социализацията
и
популяризирането на научните открития.
Сред многобройните значими и дългогодишно проучвани
обекти като примери могат да бъдат посочени изследванията на
палеолита в пещерата Козарника, праисторическите могили при
Провадия, с. Юнаците, Пазарджишко, с. Дядово, Новозагорско,
обектите от І хил. пр. Хр. като Емпорион Пистирос, Националния
резерват „Сборяново” (политически и религиозен център на
гетите), тракийските светилища на вр. Бабяк, Перперикон,
Харман кая, Аполония, Анхиало и Месамбрия, Нове и Хераклея
Синтика, старите български столици Плиска, Велики Преслав,
Велико Търново биритуалният некропол при Балчик, крепостта
Красен, и много други.
Като най-важни и ярки научни постижения в областта на
теренните проучвания за 2007 година НАИМ предлага:
2.1. ТРИ НАЙ-ВАЖНИ И ЯРКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ (в
хронологически ред)
а) На терена
Праисторически солодобивен център в Провадия
Ръководител проф. д.и.н. В. Николов
Досегашните проучвания разкриха сензационни данни за
най-ранното
солодобиване
в
Европа
от
времето
на
къснонеолитната култура Караново ІІІ – ІV (5400 – 5000 г. пр.
Хр.) и интензивно производство и търговия през средно и
къснохалколитната култура Хаманджия ІV (4600 – 4500 г. пр.
Хр.) и култура Варна (4500 – 4200 г. пр. Хр.). Установено е
прилагането за пръв път именно тук на нови методи на добиване
на солта. Открита е най-ранната в Югоизточна Европа сложна
отбранителна система от комплексен тип, която огражда
среднохалколитното и къснохалколитното селище.
Античен град Хераклея Синтика
Ръководители: ст. н. с. Л. Вагалински, н. с. И. Чолаков
Градът е разположен в местността Кожух в подножието на
Джонков връх, по хълма и в равнинната незаливна част,
ограничена от реките Струма и Струмешница. Некрополите му се
намират западно и южно от града. Хераклея е основан в края на
ІV в. пр. Хр. от македонския владетел Касандър и съществува до
VІ в., т. е. около 900 г. Разкрити са част от фортификацията
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на града (късноантична крепостна стена), която опасва хълма и
останки предимно от 2-3 в. – части от канализацията на града,
стълбища и улици, жилищни помещения и такива, свързани със
занаятчийско производство (предимно на теракоти). При градежа
на помещенията от римско време са преупотребявани архитектурни
детайли от елинистическия период на града. За нуждите на
производството са оформени работни площадки и изсичания в
материковата скала. Открити са голямо количество маски,
статуетки, релефи и калъпи, многобройни предмети за ежедневна
употреба, бронзови и сребърни елинистически и римски монети,
две оброчни плочки (на Херакъл и на Артемида).
Средновековният Търновград – Трапезица
Ръководители: ст. н. с. Й. Алексиев, ст. н. с. К. Тотев,
н. с. М. Робов (Филиал на НАИМ – В. Търново)
През 2007 г. е поставено началото на системното
проучване на крепостта на Трапезица – същинската обитаема част
на столицата, с множество църкви, приютила мощите на Св. Иван
Рилски. Проучени са значителни терени около известните от
първите разкопки църкви, които изясняват структурата на града
в
непосредствената
околност
на
християнските
храмове.
Консервационно-реставрационните
дейности
се
осъществяват
паралелно с проучванията.
б) Издадени монографии и книги
Ц. Цонев. Техники на обработка на кремък и палеосреда от
централна Северна България. Allia, MSH – Paris, София, 2007,
143 с.
Телль Юнаците. Эпоха бронзы. Т. ІІ, 1, Москва, 2007. (Я.
Бояджиев – глава „Телль Юнаците – абсолютная хронология
горизонтов эпохи ранней бронзы”; Я. Бояджиев, М. Ковачева –
глава „Археомагнитное исследование горизонтов эпохи бронзы на
телле Юнаците”) Томът представлява публикация на разултатите
от българо- руските археологически изследвания на пласта от
бронзовата епоха на селищната могила.
Д. Гергова, Е. Венедикова. Демир баба теке. Българският
Ерусалим. Агато 2007.
Приложеният интердисциплинарен подход при анализа на
резултатите от последните археологически изследвания, на
историческите и османски епиграфски данни от района на текето
Демир баба, позволява да бъдат проследени функциите на този
основан от траките религиозен център и през по-късните епохи –
римската,
раннои
късносредновековната,
съвремието,
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специфичното напластяване и взаимно проникване на култури и
религии, механизмите на съхраняване на древните индоевропейски
и тракийски обредни традиции, участието на българите в
разпространението на някои форми на исляма, историята на
стопанисването и опазването на този универсален култов център.
В. Григоров. Метални накити от средновековна България
(VII – XI в.). София, 2007 (Дисертации – НАИМ, I), 254 стр.
Книгата „Метални накити от средновековна България (VII –
XI в.)” е посветена на една от най-многобройните групи
археологически
паметници.
Находките
са
разделени
на
функционални групи, на всяка, от които е направена подробна
типология. За всеки тип е разработена типохронологична скала,
количествен анализ и картиране на находките. Систематизацията
и анализът на многобройните паметници дава възможност да се
изведат основни изводи за генезиса и разпространението на
металните накити, както и да се направят изводи за
етнокултурните процеси в средновековна България.
Р. Рашев. Цар Симеон. Щрихи към личността и делото му.
София, 2007., 138 стр.
Н. Овчаров. Образът и подобието. Естетика на образа в
българското средновековно изкуство. Издателство „Захарий
Стоянов”, 2007, 78 стр.
I. Jordanov, Z. Zhekova. Catalogue of Medieval Seals at
the Regional Historical Museum of Shumen, Sofia, 2007, 312 p.
М. Долмова-Лукановска. Археологически проучвания на
Царевец. В. Търново, 2007, 353 стр.
2.2. НАЙ-ВАЖНИ И ЯРКИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Археологически парк „Селищна могила Дядово”
Ръководители: ст.н.с. Д. Гергова, Х. Камуро
Проектът е първият в България, който представя,
социализира и популяризира постиженията в изследването на една
от най-значимите за праисторическа Европа категория паметници,
каквато са селищните могили. Селищната могила при Дядово,
проучвана от българо-японски екип, е един от най-значимите
археологически обекти в България. Тя съдържа данни за
културното развитие на българските земи в протежение на 8000
години – от праисторията до средновековието. Направена е
консервация на един от най-информативните участъци на обекта,
открита е постоянна археологическа експозиция на място,
направена е реконструкция на праисторическо жилище по
оригинални древни техники, създадена е грънчарска работилница
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за изработка на място на керамика и керамични предмети по
стари технологии. Създадени са възможности за образователна
дейност и за развитие на културен туризъм. Завършена е
работата по първия етап.
Проучвания на мегалитната култура в Странджа
Ръководител: Даниела Агре
По проект „Странджа” за проучване на мегалитната култура
в Тракия са изследвани на долмени при селата Белеврен, община
Средец и с. Голям Дервент, Елховско. В триделния долмен при
Белеврен (края на VІІІ – началото на VІІ в. пр. Хр.) за пръв
път са открити голямо количество местни и вносни керамични
съдове, бронзови фибули от неоткривани досега в Тракия типове.
Проученият в м. Пещерите край с. Голям Дервент триделен
долмен се отличава с орнаментацията на входната плоча от
лабрис,
зооморфни
и
геометрични
орнаменти,
както
и
архитектурните детайли като четиристранната колона в дромоса,
също с релефа украса. Подобни елементи – колони и украса,
досега не са били откривани при долмени не само на територията
на България, но и на Балкански полуостров. Този долмен
представлява най-ранната царска гробница или гробница на
племенен вожд, открита на територията на Тракия и илюстрира
началото на държавническите процеси на територията на покъсното Одриското царство. Към изключително високата научна
стойност следва да се добави и вече реализираната консервация
и социализация на паметниците и включването им в туристически
маршрути.
Проекти по програми ФАР за трансгранично сътрудничество:
- „Тракийските светилища от двете страни на българогръцката граница”; ръководители ст.н.с. А. Гоцев, ст.н.с. М.
Тонкова.
- „Светилище на трите нимфи и Афродита при с. Каснаково,
община Димитровград”; ръководител н.с. В. Кацарова.
- „Античен град с прилежащи некрополи в м. Кожух край с.
Рупите, община Петрич, Благоевградска област”; ръководители
ст.н.с. Л. Вагалински, н.с. И. Чолаков.
- „Богозиданият град Мелник. От разруха към възход”;
ръководител ст.н.с. В. Нешева.
- „Средновековна Якоруда. На пътя на дървесината,
катрана, виното ! Създаване на център за международни културни
прояви”; научен консултант ст.н.с. В. Нешева.
- „Момчилова крепост”, Община Смолян; ръководител
ст.н.с. М. Ваклинова.
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- „Никопол на Места”, Община Гърмен; ръководител/
консултант ст.н.с. М. Ваклинова.
- „Великолепието на Армира”, Община Ивайловград;
ръководител ст.н.с. Г. Кабакчиева.
- „Светилището при Татул, Момчилградско”; ръководител
ст.н.с. Н. Овчаров.
„Средновековна
крепост
Моняк,
Кърджалийско”;
ръководител Н. Овчаров.
2.3. НАЙ-ВАЖНИ И ЯРКИ НАУЧНИ ИЛИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ
ПОСТИЖЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Палеолитни проучвания в пещерата Козарника.
Ръководители: ст.н.с. Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели.
Проект LEA „BINEK” (Асоциирана европейска лаборатория
„Балканите и началото на европейската култура”) е единственият
дългосрочен международен научноизследователски проект (БАН –
CNRS Франция) в областта на ранната праистория. Българофренският екип от 6 хабилитирани проучватели, 5 доктори и др.
работи под ръководството на ст.н.с. Н. Сираков и Ж.-Л.
Гуадели. В рамките на проекта се разкопава пещерата Козарника,
която е археологическият обект с най-голям хронологически
обхват в Европа – от началото на ранния палеолит до края на
късния палеолит (1 400 000 – 11 000 ВР) Установява се първата
поява на човек на континента (homo ergaster), както и началото
на европейската културна история, свързана с еволюцията на
хоминидите – неандерталците (400 000 – 30 000 ВР), и
съвременния човек – хомо сапиенс след 45 000 ВР.
Лаборатория за археометрични изследвания.
Ръководител: ст. н. с. Д. Гергова.
По проект, кандидатствал за голямата техническа помощ на
Японското правителство, е получена техника за оборудване на
Лабораторията на НАИМ, аудиовизуална техника, фотографска
техника и камера за инфрачервени заснимания, геофизична и
геодезична апаратура за археологически изследвания в терена.
Дарението
позволява
извеждането
на
изследователската
археологическа работа на ново технологично, документационно и
интерпретационно ниво. Лабораторията е най-модерно оборудвана
в страната и ще покрива както изследователските нужди на НАИМ,
така и на археологическата колегия от цялата страна. Аудиовизуалната техника позволява представянето на широката
аудитория на постиженията на българската археологическа наука
в сградата на Националния археологически музей.
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Изложба в Базел: „Древните цивилизации. Златото на
траките”. Античен музей в Базел – Швейцария.
Ръководител: проф. д.и.н. В. Николов.
В
първата
международна
изложба,
която
България
организира след влизането на страната ни в Европейския съюз,
основен организатор е НАИМ. Чрез материали от тридесет и пет
музея от цялата страна са представени върхови постижения на
праисторическата култура, на златната тракийска древност и на
римската
епоха
в
българските
земи.
Наред
със
световноизвестните
Вълчитрънско,
Панагюрско
и
Боровско
съкровища са представени експонати с висока научна и
художествена стойност, част от които – уникални археологически
открития от последните няколко години, непоказвани досега.
Изложбата бе придружена от богат каталог, в който са
представени 365 експоната, както и статии, свързани с
тракийската цивилизация по българските земи от водещи
археолози от НАИМ и БАН.
Индивидуалната научна дейност на учените и специалистите
от НАИМ се изразяваше в работа по лични изследователски теми,
включващи
обработка
и
публикация
на
материали
от
археологически разкопки, колекции находки от музейни фондове,
работа по обобщаващи теми с различна проблематика и др., като
крайният резултат се изразява в подготовка за печат на редица
статии, студии и монографии. Общият брой на отчетените
изследователски теми е 178, а разпределението по научни
структурни звена е следното: Секция за праистория – 43; Секция
за тракийска археология – 17; Секция за антична археология –
24; Секция за средновековна археология – 29; Секция за
нумизматика
и
епиграфика
–
14;
Проблемна
група
за
интердисциплинни изследвания – 7; Филиал Велико Търново – 9;
Филиал Шумен – 12; Отдел Експозиции – 15. Отдел Фондове – 8.
През отчетната 2007 г. научните работници от НАИМ са
участвали със 156 доклада на различни научни форуми в страната
и в чужбина (49 доклада в чужбина и 107 доклада в страната:
Секция за праистория 12 доклада на научни форуми в чужбина и 4
доклада на научни форуми в страната; Секция за тракийска
археология: 16 доклада на научни форуми в чужбина и 17 доклада
на научни форуми в страната; Секция за антична археология: 11
доклада на научни форуми в чужбина и 12 доклада на научни
форуми в страната; Секция за средновековна археология: 25
доклада на научни форуми в чужбина и 10 доклада на научни
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форуми в страната; Секция за нумизматика и епиграфика: 5
доклада на научни форуми в чужбина; ПГИИ: 1 доклад на научен
форум в страната; Отдел Експозиции: 1 доклад на научен форум в
чужбина и 10 доклада на научни форуми в страната; Филиал
Велико Търново: 9 доклада в на научни форуми страната; Филиал
Шумен: 1 доклад на научен форум в чужбина и 21 доклада на
научни форуми в страната.
През 2007 г. НАИМ беше организатор или съорганизатор на
следните
научни
форуми:
46
Национална
археологическа
конференция
(Смолян);
Декемврийски
дни
на
българската
средновековна археология. Четения, посветени на 85 годишнината
от рождението на С. Георгиева (София); Национална научна
конференция „1100 години от смъртта на княз Борис-Михаил.
Плиска и християнските центрове на Европа” (Плиска – Шумен –
Велики Преслав; „Издирване на недвижими археологически
паметници: постижения и перспективи. 30 години от българскополската експедиция в Благоевградска област” (Благоевград,
съвместно с РИМ – Благоевград); Международна конференция „100
години
от
рождението
на
д-р
В.
Харланов”
(Шумен);
„Производство и търговия на амфори в Черно море” (Китен –
Несебър – Дебелт).
През 2007 г. общата публикационна дейност на учените и
специалистите от НАИМ обхваща научни заглавия 441 (излезли от
печат и под печат), срещу 445 през 2006 г., 383 през 2005 г. и
415 през 2004 г.
Издадена е 1 научна книга в чужбина (Секция за
праистория) и 11 в България (Секция за праистория – 2; Секция
за тракийска археология – 2; Секция за средновековна
археология
–
4;
Проблемна
група
за
интердисциплинни
изследвания – 1; Филиал на НАИМ – Шумен – 1; Филиал на НАИМ –
Велико Търново – 1).
Броят на излезлите от печат публикации е 229, броят на
приетите за печат публикации е 200. Научни публикации в
списания и поредици – 129 излезли, 54 под печат – вкл.:
Международни – 6 излезли, 3 под печат;
Чуждестранни – 9 излезли, 10 под печат;
Български – 114 излезли, 41 под печат;
Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции и тематични сборници – 100 излезли, 146 под печат
– вкл.:
Чуждестранни – 46 излезли, 29 под печат;
Български – 54 излезли, 117 под печат;
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Научно-популярната публикационна дейност за 2007 г.
Отпечатани книги и брошури – 7;
Статии във вестници и популярни списания – над 100.
Приведената
статистика
показва
ясно,
че
въпреки
осигурените средства и проведените през последните години
конкурси за реализиране на научна разработка продължава
неприятната тенденция многобройните издания на НАИМ да бъдат
нередовно осигурявани с нови материали именно от страна на
работещите в НАИМ учени.
Научни проекти, разработвани от отделните структурни
звена на НАИМ-БАН:
Секция за праистория
- „Материална и духовна култура на неолита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”; ръководител проф.
д. и. н. Васил Николов;
- „Културно развитие и палеоекологически промени на
Балканите през плейстоцена и ранния холоцен”; ръководител ст.
н. с. д-р Николай Сираков;
- „Материална и духовна култура на халколита в
българските земи, Централна и Югоизточна Европа”; ръководител
ст. н. с. ІІ ст. д-р Явор Бояджиев;
Секция за тракийска археология
- „Проучвания на тракийската култура в българските земи
през бронзовата епоха”; ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван
Панайотов;
- „Тракийската култура в българските земи през желязната
епоха”; ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Диана Гергова;
- „Етнокултурна характеристика на Древна Тракия ІІІ – І
хил. пр. Хр.”; ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Диана Гергова;
„Траките
–
етногенезис,
култура
и
културни
взаимоотношения”; ръководител ст. н. с ІІ ст. д-р Георги
Китов;
- „Спасителни археологически проучвания в сервитута на
проектното трасе на ЖП линията Пловдив – Свиленград –
турска/гръцка граница”; ръководител проф. д. и. н. Васил
Николов, координатор д-р Георги Нехризов;
- „Археологическа карта на България”; ръководител д-р
Георги Нехризов;
Секция за антична археология
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- „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр.
Хр. – VІ в. сл. Хр.”; ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р
Кръстина Панайотова;
- „Римска провинциална култура в българските земи през І
– IІІ в. сл. Хр.”; ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Евгения
Генчева;
- „Долнодунавският лимес І – началото на VІІ в.”;
ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Евгения Генчева;
- „Материална култура в българските земи през късната
античност (ІV – началото на VІІ в.)”; ръководител ст. н. с. ІІ
ст. д-р Георги Кузманов;
Секция за средновековна археология
- ”Славяни и прабългари”; ръководител ст. н. с. І ст. др Людмила Дончева-Петкова;
- „Стари български столици”; ръководител ст. н. с. ІІ
ст. д-р Маргарита Ваклинова;
- „Средновековният български град и село”; ст. н. с. ІІ
ст. д-р Ирина Щерева;
- „Българските земи през ХV – ХVІІІ в.”; ст. н. с. ІІ
ст. д-р Бони Петрунова;
Секция за нумизматика и епиграфика
- „Монетна циркулация в българските земи през V в.пр.
Хр. – VІІ в.”; ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Бистра Божкова;
- „Антични епиграфски паметници в България”; ръководител
н.с. І ст. д-р Методи Манов;
- „Българска кирилска епиграфика”; ръководител ст.н.с.
ІІ ст. д-р Коста Хаджиев
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания
„Интердисциплинарни
изследвания
в
българската
археолгия”; ръководител н. с. І ст. д-р Цони Цонев;
Отдели Експозиции и Фондове
- „Експозиция и фондове на НАИМ”; ръководител ст.н.с. ІІ
ст. д-р Маргарита Ваклинова;
Проекти, финансирани по договор с МОН – НФ „НИ”
М. Тонкова. Колекцията на РИМ – Шумен от накити,
апликации за конска амуниция и ювелирни инструменти от V – I в
пр. Хр.;
М. Тонкова. Колекцията от тракийски накити от злато,
сребро и бронз на НАИМ;
Д. Гергова. Сборяново – кръстопът на цивилизации;
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Ц. Цонев. Информационните технологии и археологическото
наследство на България;
Р. Рашев. Изследвания и дигитализация на антропоморфни
изображения от различни общества и археологически култури на
територията на днешна Североизточна България;
В.
Илинкина.
Кодирани
знания
за
лечение
върху
археологически фигури от България (VII хил. пр. Хр. до X в сл.
Хр.).
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от
НАИМ – БАН през 2007 г. беше свързана с различни изяви в
музейната сфера, с тяхното експертно участие в съвети и
комисии и с работата им в редколегиите на различни научни
издания.
В НАМ бяха реализирани изложбите:
„Непоказвани богатства от фонда на НАИМ – БАН” по случай
18 май, Ден на музеите; „Главата”; „Сребърната библия” (с
Посолството на Швеция); ”Българската археология 2007”;
Постерна изложба „Трансформация. Културата на северните римски
провинции”;
„Свещарската
гробница
–
реконструкция
на
цветовете” – по повод 25 години от откриването на Свещарската
гробница; Пътуваща изложба „Сборяново”, посветена на 25 години
от началото на проучванията в резервата – Областна управа
Разград; „Нощта на музеите” – традиционно организирани от ЕС,
с редовното участие на НАИМ; „Нощта на учените” – традиционно
организирани от ЕС, с редовно участие на НАИМ.
Стремежът да се представят пред широката общественост
открити по време на археологическия сезон паметници намира все
по-широк отзвук, като за пръв път бяха поканени и найзначимите ни музеи – партньори от страната.
Извън
страната
НАИМ
бе
основен
организатор
на
Международната изложба „Древните цивилизации в България.
Златото на траките” Античен музей – Базел, Швейцария; участва
в Рим с експонати в изложба, организирана в чест на 50
годишнината от създаването на ЕС, както и в Изложба „Европалия
2007. Голямото ателие”, Брюксел.
Във фонда на НАМ продължава въвеждането на нови
паметници, обработката и подготовката за печат на отделни
колекции (проект Inventarium Tracicum, „Някои аспекти при
технологията на античния бронз от римския период в Тракия”;
„Наследство от миналото – античен бронз от България”;
”Произведения на средновековното златарство (ХІІ – ХVІІІ в.) в
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колекцията на Археологическия музей – София”; „Занаятите в
средновековна
България.
Организация,
производства,
технология”; „Къснопалеолитни ансамбли със затъпени пластинки
от България в контекста на граветския технокомплекс в Европа”;
„Антични надписи от България”).
През 2007 г. 55 учени и специалисти от НАИМ участваха
като експерти в 25 постоянни съвета, фондации и комисии на
външни за БАН институции, както и в множество целеви
междуведомствени комисии за оценка на състоянието на
археологически обекти, а 20 души от щатния състав на НАИМ са
автори на многобройни писмено представени концепции, програми,
експертизи, становища, консултации и рецензии.
Членове на редакционни колегии и отговорни редактори на
сборници и монографични издания в България през 2007 г. бяха
54, а в чужбина – 4 учени и специалисти от НАИМ.
Научно-популяризаторската дейност на колектива на НАИМ
през 2007 г. включваше подготовката на сценарии и участие в
повече от 60 научно-популярни и документални филми, участия в
над 70 тематични телевизионни и радиопредавания, над 450
интервюта за централната, регионалната и местна преса и
електронни медии. Изнесени бяха над 20 публични лекции. Учени
и специалисти от НАИМ участваха в подготовката и реализацията
на над 10 научно-популярни фотоизложби и брошури.
Полагат се големи усилия да се популяризира и доведе до
широката общественост дейността на учените и специалистите от
НАИМ, макар и в многобройните медийни изяви да се забелязва
известно разводняване и стремеж на всяка цена да се привлича
вниманието на медиите. Има случаи и на поднасяне на невярна
информация, дискредитиране и злепоставяне на НАИМ, а и на БАН.
Факт, който идва да покаже, че медийните изяви означават и поголяма отговорност, за която трябва да се напомни.
Награди:
- Награда на Европейския форум на експертите. Официален
Почетен статут на Експерт с висок престиж и обществено
признание в областта на науката и Златна диплома за принос за
развитието на европейската наука (Васил Николов);
- Награда „Граждански принос” на Общински съвет Сливен –
Статуетка „Огън” (Георги Китов);
- Награда на НАИМ-БАН за археологически открития и
популяризация на археологията през 2007 г.(Георги Китов);
- Награда на НАИМ-БАН за постижения в археологията през
2007 г. (Даниела Агре).
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Международното научно сътрудничество на НАИМ-БАН през
2007 г. в рамките на договори и спогодби на ниво Академия
включваше работа по 6 проекта:
- Българо-френски проект „Най-древните култури в
България и тяхната корелация с културното развитие и
палеоекологическите промени през плейстоцена в Европа”;
ръководител от българска страна – ст. н. с. II ст. д-р Н.
Сираков(LEA-BINEK – Балканите и началото на Европейската
култура);
- Българо-френска археологическа експедиция в Ковачево,
съръководител от българска страна – проф. д. и. н. В. Николов;
Българо-френски
проект
„Група
за
европейски
изследвания Черно море”; ръководител от българска страна – ст.
н. с. ІІ ст. д-р А. Божкова;
- Българо-френски проект „Аполония Понтика – полис и
хора”; ръководител от българска страна – ст. н. с. II ст. д-р
К. Панайотова;
- Българо-унгарски проект „Авари, прабългари и маджари
на Среден и Долен Дунав”; ръководител от българска страна ст. н. с. I ст. д.и.н. Л. Дончева-Петкова;
- Българо-сръбски проект „Проучвания на археологическите
култури на териториите на България и Сърбия”; ръководител от
българска страна – проф. д.и.н. В. Николов.
Международното научно сътрудничество на НАИМ – БАН през
2007 г. по договори на ниво Институт включваше работа по 8
проекта:
- Българо-гръцки проект „Западните части на Тракия през
халколитната епоха - селищна могила Юнаците и нейната
околност”; ръководител от българска страна – ст. н. с. II ст.
д-р Я. Бояджиев;
Българо-чешко-френско-английски
проект
„Емпорион
Пистирос и неговата територия. Археологически разкопки на
емпорион Пистирос и теренни проучвания по Горна Марица и
Западни Родопи”; ръководител от българска страна – ст. н. с.
II ст. д-р А. Гоцев;
- Българо-японски проект Дядово – проучвания на
селищната могила от бронзовата епоха при с. Дядово,
Новозагорско; ръководител от българска страна – ст. н. с. II
ст. д-р Д. Гергова;
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- Българо-френски проект за съвместни археологически
проучвания на сектор „Крайморски квартал на Бизоне (южната
приморска тераса на нос Чиракман на археологически комплекс
Бизоне-Каварна)”; ръководител от българска страна – ст. н. с.
II ст. д-р М. Тонкова;
- Българо-полски проект „Римски военен лагер и
ранновизантийски град Нове край Свищов”; ръководител от
българска страна – ст. н. с. ІІ ст. д-р Е. Генчева;
- Международен проект „Трансформация: създаване на
единна култура по северната граница на Римската империя”
(проектът включва участници от 10 европейски страни и се
финансира
от
Съвета
на
Европа
и
от
институциитесъизпълнители); ръководител на проекта от българска страна –
ст. н. с. II ст. д-р Г. Кабакчиева;
- Българо-британски проект „Снабдяване с метал на
късноримската монетарница в Сердика (България)”; ръководител
от българска страна - ст. н. с. ІІ ст. д-р Д. Аладжова;
- Българо-френски проект по Програма „Рила 3” –
„Декоративна скулптура по Западното черноморско крайбрежие”;
ръководител от българска страна – ст. н. с. М. Ваклинова.
Сред най-значимите международно финансирани проекти с
разкопки на НАИМ-БАН са:
- „Селищна могила „Юнаците” и нейната околност”.
Ръководител ст. н. с. А. Бояджиев. Съвместен проект на тема
„Западните части на Тракия през халколитната епоха” с Център
за гръцка и римска археология – National Hellenic Research
Foundation, Гърция;
- „Емпорион Пистирос и неговите околности” – редовни
археологически разкопки в Емпорион Пистирос, община Септември.
Ръководител – ст. н. с. Ал. Гоцев. Българо-чешко-британскофренска експедиция за проучване на емпорион Пистирос;
- „Нове. Римски лагер и ранновизантийски град при дн.
гр. Свищов” – редовни археологически проучвания и подготовка
на публикации се провеждат в рамките на съвместни българополски договори между НАИМ-БАН и университетите в Познан и
Варшава; ръководител на проучванията – ст. н. с. Е. Генчева.
През 2007 г. 13 учени и специалисти от НАИМ са били
членове на 25 международни научни организации и комитети.
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4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
През 2007 г. 25 учени и специалисти от НАИМ водиха 47
лекционни курса в 6 висши учебни заведения в страната (СУ „Св.
Климент Охридски”; ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; НБУ; ШУ
„Епископ Константин Преславски”; ЮЗУ „Неофит Рилски”), като
общият хорариум възлиза на 2040 часа. Семинарните упражнения
са 60 часа. Шест колеги от НАИМ изнесоха лекции и лекционни
курсове (хорариум от общо 97 часа) в 5 чуждестранни
университета.
С научно ръководство на 31 дипломанти от 4 университета
бяха ангажирани 17 учени. Бяха представени 3 рецензии на
дисертационни трудове и 9 рецензии на бакалавърски и
магистърски тези, написани от общо 8 учени и специалисти от
НАИМ.
С провеждане на лятна практика за повече от 110 студенти
от различни ВУЗ в страната и чужбина бяха ангажирани 21 души
от колегията на НАИМ. В организацията и реализирането на общо
14 школи, семинари и презентации за студенти и докторанти
участваха 8 учени.
В края на 2007 г. в НАИМ имаше 9 редовни докторанти,
(Секция праистория – 2, Секция за тракийска археология – 4,
Секция за антична археология – 1, Секция за средновековна
археология – 1 и Филиал на НАИМ в Шумен – 1). През 2007 г.
един докторант на редовна подготовка (Филиал на НАИМ в Шумен)
прекъсна временно своето обучение по майчинство. В края на
отчетната 2007 година бяха проведени кандидат-докторантски
конкурси за редовни докторантури в Секциите за тракийска,
антична и средновековна археология и в Секцията за нумизматика
и епиграфика. В резултат от успешно положените изпити в
началото на 2008 г. бяха зачислени редовни докторанти, както
следва: Секция за тракийска археология – 1, Секция за
средновековна археология – 1, Секция за нумизматика и
епиграфика – 1. По този начин общия брой на редовните
докторанти в НАИМ достигна 12. През 2007 г. беше зачислен и 1
докторант на свободна подготовка (Секция за нумизматика и
епиграфика). Изтече срокът на зачисляване на друг докторант на
самостоятелна подготовка, при което общия им брой в НАИМ към
настоящия момент е 4. Към НАИМ на самостоятелна подготовка от
2006 г. е и един чуждестранен докторант (от Македония).
През 2007 г. успешно защитиха дисертации за присъждане
на образователна и научна степен „Доктор” М. Кузманов и Н.
Дерменджиев.
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През 2007 г. 23 учени от НАИМ бяха научни ръководители
на 32 редовни и 1 задочен докторант от НАИМ и 4 ВУЗ в страната
(СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
НБУ, ШУ „Епископ Константин Преславски”).
5. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
В Лабораторията и реставраторското ателие е извършен
основен ремонт, купени са химическа камина и аспирационна
система. Дарената апаратура – техническо оборудване по
спечелен Проект за голямата техническа помощ на японското
правителство на стойност 375 000 USD е монтирана от японски
специалисти,
които
направиха
и
първия
инструктаж
на
специалистите от НАИМ.
Експозицията на НАИМ е обновена с нови експозиционни
витрини в зали Праистория, Трезор, Централна.
6. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАИМ за 2007 г.
Основната дейност на Националния археологически институт
с музей е събиране, съхранение, изследване и популяризиране на
археологически находки и материали от миналото на България.
НАИМ е юридическа единица и е обособена на самостоятелен
баланс и собствена банкова сметка.
Бюджетната субсидия на НАИМ, осигурена от БАН за 2007 г.
е 1 270 100.00 лв.
І. П Р И Х О Д И
Преходният остатък от 2006 година е 1 198 708.00 лв.
Средствата минали по Себра през 2007 г. – 2 025 138.00 лв,
както следва:
Министерство на културата
521717.00
Железопътна инфраструктура
809861.00
Мероприятия в НАИМ
49500.00
Договор със Созопол , Видин, Булгаргаз
50281.00
Доплащане по договор с Несебър
25280.00
Договор с фирма „Жито” и превод от Германия 11200.00
Фирма „Бавари”
48941.00
Изложби
66022.00
МОН
67978.00
Реставрация на м-ли по дог. С РИМ Пловдив 2185.00
Посещения в музея
110715.00
Абонамент и продажба на списания и книги 28458.00
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ІІ. Р А З Х О Д И
§ 01-01 Заплати
02-02 Други възнаграждения
05-00 ДОО, ЗО, ДЗПО
06-00 ЗО аспиранти
10-00 Издръжка
10-14 НИРД
10-12 Медикаменти
10-15 Материали
10-16 Вода,горива и енергия
10-20 Външни услуги
10-30 Текущ ремонт
10-40 Платени данъци
10-51 Командировки
10-62 Застраховки експонати и служители
10-69 Гаранции по договори
10-91 Купони за храна
10-98 Други разходи
40-00 Стипендии
52-01 Компютри и хардуер
52-03 Машини и съоръжения
52-05 Стопански инвентар
53-01 Програмни продукти

722695.00
718591.00
182631.00
660.00
975886.00
153102.00
3806.00
50916.00
47989.00
378760.00
45403.00
9937.00
223398.00
20189.00
20956.00
16007.00
5423.00
25000.00
8546.00
12160.00
14593.00
97090.00

Закупените ДМА през 2007 г. са на стойност 132 389.00
лв: принтери, скенери, компютърни конфигурации, химическа
камина, аспирационна система, превключвател, металотърсач, GPS
приемник, фотообектив „Сигма”, фотоапарати, фотоосветление,
програмни продукти и карта на България.
7. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ
НАИМ е издател на 15 научни списания и поредици:
- Археология
- Известия на Археологическия институт
- Годишник на Националния археологически музей
- Разкопки и проучвания
- Интердисциплинарни изследвания
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
- Дисертации

24

- Studia praehistorica
- Плиска-Преслав
- Преслав
- Проблеми на прабългарската история и култура
- Приноси към българската средновековна археология
- Царевград Търнов
- Археологически открития и разкопки
- Хелис
От изброените издания единствено списание „Археология”
се публикува с частична финансова субсидия от БАН.
През 2007 г. поради нарушаване на ритъма на издаване,
сп. Археология обединява в 1 книжно тяло 4 броя за 2006 г. (14 за 2006 г.). Подготвена за печат, главен редактор проф. д.
и. н. Васил Николов.
Излезе от печат през 2007 г. Годишник на Националния
археологически музей, т. 11, 2007.
От поредицата „Разкопки и проучвания” е на коректури том
ХХХVІ (В. Динчев „Археологическото проучване на Хемските порти
в м. Гермето при с. Голица, Варненска област през 2005” –
публикация на резултати от разкопки, финансирани по вътрешно
институтски проект по конкурсите от 2005 г.). Главен редактор
ст. н. с. ІІ ст. д-р Маргарита Ваклинова. В процес на
редактиране е трудът на М. Манов „Селищният живот в долината
на Средна Струма според античните епиграфски паметници от
ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр”.
Излезе от печат 2007 кн. 3, ч. 1, 2 на списанието
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”; главен редактор ст.
н. с. І ст. д-р Иван Йорданов. Част 1 – от 2006. Част 2 –
Сборник, посветен на проф. Й. Юрукова.
Издаден беше сборникът „Археологически открития и
разкопки през 2006 г.”, съдържащ резюмета на отчетите за
проведените тогава теренни археологически проучвания; главен
редактор н. с. І ст. д-р Христо Попов. През 2007 г. изданието
получи ново оформление, което отговаря на съвременните
условия, като отчетите в него са по-информативни не само като
текстове, но и като визуална информация. Поставените нови
критерии при оформлението на годишните археологически отчети
позволяват последните да получат характер на първични
публикации и улесняват по-бързото навлизане на придобитата по
време на проучванията информация в научно обръщение. В този си
вид изданието получава висока оценка от наши и международни
среди.
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През 2007 г., както и в предходните две години в отделно
книжно тяло беше публикуван „Годишен отчет на НАИМ за 2006
г.”, който се разпраща до всички висши държавни институции и в
системата на БАН.
През 2006 г. бяха предприети решителни действия за
възстановяването на издаването на основното за НАИМ издание
Известия на археологическия институт. Отпечатан е том ХХХІХ;
главен редактор ст. н. с. ІІ ст. д-р Сергей Торбатов.
Във връзка с реализираната през 2006 г. подготвителна
редакторска работа стартира поредицата „Дисертации”. Излязъл
от печат през 2007 г. е дисертационният труд на д-р Валери
Григоров „Метални накити от Средновековна България (VІІ – ХІ
в.)”.Под печат е дисертационният труд на д-р Здравко Димитров
„Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (І – ІІІ в.)”;
главен редактор ст. н. с. ІІ ст. д-р Людмил Вагалински.
Археология на българските земи, т. 2, гл. редактор Р.
Иванов, с участието на В. Динчев, А. Чолакова.
Древните цивилизации в българските земи. Под ред. на В.
Николов и Кр. Ников, София 2007, издание на НАИМ, български
вариант на каталога в Базел.
Das Gold der Thraker. Die alten Zivilisationen
Bulgarien. Basel. 2007.
Продължава издаването на сборници, посветени на юбилеи
на български археолози:
- Изследвания по българска средновековна археология.
Сборник в чест на проф. Р. Рашев. Гл. ред. П. Георгиев, Фабер
2007.
под печат:
-Сборник, посветен на годишнината на Х. Тодорова.
-Сборник в чест на М. Чичикова, Академично издателство
„М. Дринов”.
готови за печат:
- Сборник в чест на 75 годишнината на Ал. Милчева.
- Сборник в памет на ст. н. с. Въжарова.
- Сборник в чест на Ив. Жандова.
Осъществено е публично представяне на изданията на НАИМ
в началото на 2007 г.
След
стартирането
на
новия
уебсайт
(http://aim.sofianet.net) на НАИМ през 2005 г., през 2007 той
е обновяван, но се налага осъвременяването му и поддържането с
актуална информация.
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8. БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НАИМ-БАН
През отчетната година в библиотеката при НАИМ са
постъпили общо 690 т. нова инвентирана литература на стойност
24 686.60 лв. Библиотеката при АИ притежава 51 867 т., а
библиотеката при АМ 18 915 т. Набавени са чрез закупуване с
валута 17 бр. книги, и с левове – 20 бр. български книги; по
линия на Централна библиотека при БАН са набавени допълнителни
издания, по проект към Министерството на културата; дарения и
обмен с НБУ, с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с Немския
Археологически институт в Берлин, с Института по археология в
Яш, регионалните музеи.
9. НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НАИМ:
Сред важните научно-организационни и юридически проблеми
в НАИМ следва да бъдат поставени следните:
Състояние на Научния архив. В него се съхранява
археологическата
документация
от
провежданите
ежегодни
проучвания на територията на цялата страна. По своя характер
той е единствен в България и по същество е от национално
значение. В момента съдържа 812 колекции, наименувани и
съставени според проучваните археологически обекти през
последните 50 години. Основните задачи на НА са запазването и
осигуряването на възможности за ползването на съхраняваната в
него документация; те не могат да бъдат осъществявани при
сегашното състояние на архива. Необходимо е привеждането на
архива в адекватни на съвременните изисквания условия на
съхраняване на научната документация, необходимо е да бъдат
взети мерки за нейната дигитализация, ремонт на помещенията и
осигуряване на условия за работа в тях.
Националният археологически Музей се нуждае от подинамична изложбена програма, включително и на гостуващи
изложби, с оглед привличането на повече посетители, на
въвеждането на програми с образователна насоченост, контакти с
туристически агенции, и т. н.
Националната Информационна система „Археологическа карта
на България”. В духа на дискутираните на конференцията в
Благоевград проблеми се нуждае не само от софтуерно обновяване
и на системата, но и от решаване на проблемите с
демократизиране и усъвършенстване режима на ползване и
усъвършенстване на нормативната уредба. Последното е от
огромно значение за повишаване на ролята на професионалистите
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археолози в решаването на проблеми от различно стопанско и
друго естество в страната.
Лабораторията и реставрационното ателие се нуждаят от
усъвършенстване
на
квалификацията
и
регламентиране
на
дейността и спрямо външните институции.
Проблемите с интелектуалната собственост и авторските
права на археолозите-проучватели са изключително болезнени,
незащитени юридически. В новите условия, възможности за
разработване на проекти, и тенденции към нарастване ролята на
науката и научните институции в развитието на страната, тези
проблеми следва да бъдат решени с юридически консултации и с
активната намеса и на ръководството на БАН.
Осигуряване на национална финансиране за най-значимите
проучвани обекти, които освен съществена научна информация, са
потенциални и реални фактори в устойчивото развитие на
страната.
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ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ ЗА
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
НА УЧЕНИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАИМ – БАН
ІІ.1. СЕКЦИЯ ЗА ПРАИСТОРИЯ
Основни научни проекти на секцията:
• „Културно развитие и палеоекологически промени в
България и на Балканите през плейстоцена и ранния
холоцен”; ръководител – Н. Сираков; финансиране от
бюджета
• „Материална и духовна култура на неолита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”; ръководител
– В. Николов; финансиране от бюджета
• „Материална и духовна култура на халколита в България,
Централна и Югоизточна Европа”; ръководител – Я.
Бояджиев; финансиране от бюджета
Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІI ст. д-р Мария Гюрова (Ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на
СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи
в контекста на Балканския полуостров” от:
• Раннонеолитно селище Джулюница (разкопки Н. Еленски –
2005 + стари);
• Раннонеолитното селище Ковачево – на място в базата на
обекта – 08 – 17.04.2007 г. и 23.08 до 03.09.2007 г.
Проучването е в рамките на изследователската кампания
по
окончателна
обработка
на
материалите
с
цел
подготовка на многотомната публикация на обекта;
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Стари разкопки за публикация на раннонеолитните селища
Слатина (София) и Ракитово (Пазарджишко).
- Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на
СП „Материална и духовна култура на халколита в България,
Централна и Югоизточна Европа”:
• Колективни находки на кремъчни артефакти от селищна
могила Смядово;
• Кремъчна колекция от халколитното селище Върхари –
разкопки 2007 г. на Я. Бояджиев – за отчетите на
разкопките през 2007 и за публикация.
- Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха от:
• Долно Черковище (Аул Кая), разкопки 2007 г. на Г.
Нехризов за отчетите на разкопките през 2007 и за
публикация;
- Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха от
Uvda Valey: 14.06 – 03.07.2007 г. – научна командировка в
Eilat, Israel, Европейска научна фондация, визита в рамките на
международния проект ЕАRTH към ESF;
- Проучване на кремъчни ансамбли от бронзовата епоха: 16
– 25.07.2007 г. научна командировка в Троя, Турция за
завършване на проучването. Международен „Troia Projekt”,
Университет в Тюбинген, Германия.
•

1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие в организацията и провеждането на съвместна
изява на Институт Сервантес (София) и НАИМ под надслов:
„Представяне на проект Атапуерка в България” – 15.02.2007,
София;
- XLVI Национална археологическа конференция, Смолян 28
– 31.05.2007. Председател на заседанието на Секцията за
праистория и представяне на книгата на Ст. Иванова „Ранно и
среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир Широка
поляна (Западни Родопи)” в „Разкопки и проучвания”, 36, 2006.
б) В чужбина
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- Международна пленарна конференция на проект EARTH на
тема „Society and Agricultures: Stability and Continuity” –
Granada (Spain), 09 – 11.02.2007;
- Международна среща в Mogosoaia, Bucharest (Romania),
28 – 29.07.2007 г. Организирана от проф. Dragos Gheorghiu –
National University of Arts in Bucharest с членове на 14
комисия на UISPP по неолитни цивилизации и учредителите на
комисията
„Gestures-Technology-Experiment”
за
обсъждане
параметрите на регионално сътрудничество на балканските
страни;
- 13 Конгрес на Асоциацията на Европейските археолози
(ЕАА) – Zadar (Croatia), 18 – 22.09.2007 г. Главен организатор
(съорганизатори Dr. Dusan Boric, Dr. Preston Miracle –
Cambridge, UK) на научна сесия „Identities of the Early
Neolithic Balkans”. Доклад и презентация на тема: Early
Neolithic Settlers: A Flint Perspective from Bulgaria;
- Международна кръгла маса на тема „L’Europe, déjà, à la
fin des temps préhistoriques” – Tours (France), 10.09.2007.
Доклад и презентация на тема: Connotations fonctionnelles des
grandes lames: Exemples de la Bulgarie;
- Международна конференция на екип 2 на проекта EARTH на
тема „Crisis, resiliance and revival” – Melos (Greece), 28 –
30.09.2007. Доклад и презентация на тема: Prehistoric
technology in the option of crisis and revival: case-study
from Bulgaria;
- Участие в международен дискусионен семинар към
European University Centre for Cultural Heritage, Ravello
(Italy), 22 – 27.10.2007. Получих официален международен
сертификат за участие в курса на тема „Sciences and Materials
of Cultural Heritage – Global Climate Changes and Cultural
Heritage”;
- XIV Неолитен семинар на тема „Neolithic Mind,
Populations and Landscape” – Ljubljana (Slovenia), 03 –
06.11.2007. Доклад и презентация на тема: Into the Neolithic
Populations, Through the Neolithic Mind and Beyond the
Neolithic Landscape: Flint Perspective from Bulgaria.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
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- M. Gurova: Laurence Manolakakis. Les industries
lithiques
énéolithiques
de
Bulgarie.
–
Internationale
Archaologie, Band 88. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf
GmbH, 2005. – Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, 85 – 87
(рецензия).
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Гюрова. Кремъчна колекция от Перперикон: символни и
утилитарни внушения. – Годишник на Националния Археологически
музей, 11, 2007, 7 – 15.
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, М. Гюрова. Археологическо
проучване на селищна могила Карнобат. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21 – 24.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Гюрова. Руслан Костов. Археоминералогия на неолитни
и халколитни артефакти от България и тяхното значение в
гемологията. 2007, София. Издателска къща „Св. Иван Рилски”. –
Археология, 2007 (рецензия).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- M. Gurova. Connotation fonctionnelle du mobilier
funéraire en silex : exemple de la Bulgarie. – In: Actes du
colloque international: La valeur fonctionnelle des objets
sépulcraux, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme,
Aix-en-Provence, 25 – 27.10.2006, 20 p., 5 fig.;
- M. Gurova. Connotations fonctionnelles des grandes
lames: Exemples de la Bulgarie. – In: Actes de la table ronde
de Tours, 05 – 09.09.2007, 13 p., 5 fig.;
- M. Gurova. Outillages lithiques préhistoriques de la
Bulgarie et le problème de „fossiles directeurs”. – In: La
prehistoire du sud-est Europeen. Traditions et innovations
(ed. G. Kourtessi-Philippakis), 13 р., 3 fig.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в българо-френски проект за проучването на
неолитното селище Ковачево, Благоевградско.
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Участие в международен научен проект „Неолитизацията
по поречието на р. Марица и в източните Балкани” – ръководител
на проекта – доц. д-р К. Лещаков.
в) Участие в проекти в чужбина
- Учредяване на българско участие и партньорство в
международния проект Атапуерка – февруари, 2007;
- Член на международен проект EARTH (Early Agricultural
Remnants and Technical Heritage) под ръководство на д-р
Патриша Андерсън (Франция) и Майкъл Гивън (Великобритания).
Проектът е към Европейската научна фондация. В рамките на
програмата „Short Collaborative Visits” бях номинарана с грант
за командировка в Eilat, Israel от 14.06 до 3.07.2007 г. за
обработка на кремъчни колекции от бронзовата епоха от Uvda
Valey;
- Член на Международен проект „Troia Projekt”,
координиран от Университета в Тюбинген, Германия. В рамките на
проекта от 16 до 25.07.2007 г. бях в командировка в Троя,
Турция за завършване на проучването на кремъчните ансамбли от
бронзовата епоха.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Пълноправен член на EAA – Европейска асоциация на
археолозите;
- Редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на
NIAS (Нидерладски институт за проучвания в хуманитарните и
социални науки към Нидерландската кралска академия за изкуства
и науки);
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- От 2006 член на международна комисия към UISPP:
„Civilisation Néolithique en Europe” под ръководството на
проф. Жан Гилен, Колеж дю Франс.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
- Съорганизатор, заедно с Duşan Borić и Preston Miracle
(Cambridge, UK) на научна сесия „Identities of the Early
Neolithic Balkans” в рамките на 15 Конгрес на Асоциацията на
Европейските Археолози (ЕАА) в Zadar (Croatia), 18 –
22.09.2007.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Дирекционния съвет към НАИМ – БАН (до м. юни);
- Член на междуведомствения Съвет за теренни проучвания.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на научно-изследователската и публикационна
дейност на н. с. I. ст. д-р Цони Колев Цонев, ПГИИ, кандидат в
конкурс за научното звание старши научен сътрудник II ст. по
специалност стара история (праистория), код 05.03.01.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на поредицата Разкопки и
проучвания;
- Член на редколегията на Studia Praehistoria;
- В качеството ми на главен редактор и съставител
извърших цялостен критичен прочит на първата коректура на
сборника „Праисторически проучвания в България: Новите
предизвикателства” даден за печат на издателство ФАБЕР – В.
Търново.
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секцията за праистория (до м. ноември).
н. с. ІІ ст. д-р Виктория Петрова (Секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Аварийни археологически разкопки на къснонеолитно ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2 (13.05.2007 – 30.06.2007 г.).
Ръководители: проф. Васил Николов (НАИМ – БАН) и н. с. д-р
Виктория Петрова (НАИМ – БАН). Финансирането е по договор 45 с
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. Работата през този
сезон беше свързана с пресяване на насипа, образуван от
изринатия
от
машините
на
Фонд
„Републиканска
пътна
инфраструктура” културен пласт и проучване на засегнатата
площ, попадаща в новия сервитут на автомагистрала Марица.
Проучени са над 90 култови ями от периодите на късния неолит,
желязната епоха и античността, както и запазеният между тях
къснонеолитен културен пласт. (Към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Археологически проучвания на тел Провадия-Солницата
(юли – септември). Участие като заместник ръководител;
ръководител на разкопките проф. Васил Николов (НАИМ – БАН).
Изследванията обхванаха постройка от къснонеолитната култура
Караново ІІІ-ІV, в която бяха констатирани следи от найранната
в
Европа
употреба
на
сол;
постройка
от
среднохалколитния период Хаманджия ІV и праисторическа
укрепителна система. (Към проекти на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на
халколита в България, Централна и Югоизточна Европа”).
1.2. Други изследователски теми

35

- Техническа обработка за публикация на илюстрациите от
дисертационния ми труд „Култура Караново VІ в Тракия”. (Към
проект „Материална и духовна култура на халколита в България,
Централна и Югоизточна Европа”);
- Подготовка за публикация на керамичните комплекси от
постройка 1 и пласт 3 от тел Провадия-Солницата, включваща
оформянето на графични табла и писането на текстове. (Към
проект „Материална и духовна култура на халколита в България,
централна и югоизточна Европа”);
- Подготовка на документацията на къснонеолитен обект
Любимец-Дана бунар 2.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- V. Petrova. Ceramic assemblage of the Late
Chalcolithic Karanovo culture in Thrace: phases I and II. –
In: Acta terrae septemcastrensis, VI, 2007, 53 – 72.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, Н. Еленски, Д.
Андреева, С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова,
М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитното ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 44 – 47.
- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Анастасова, П.
Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 47 – 51.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в предаването „На чисто” от 24.06.2007 г, Нова
Телевизия, посветено на разрушенията на археологически обекти
от държавни институции.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Подготовка на материали от обекти Любимец-Дана бунар 2
и Провадия-Солницата за участие в изложбата „Българска
археология 2007”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секцията за праистория.
ст. н. с. I ст. д. и. н. Васил Николов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на неолитното селище Ковачево, Санданско (по
международен договор на ниво БАН). Участвах в ръководството на
българо-френската
експедиция.
Продължи
изследването
на
добитите находки от целия период на разкопките с оглед
подготовка на публикация. (Към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Проучване на къснонеолитното ямно светилище Дана бунар
2 край Любимец. Бях съръководител на голям интердисциплинарен
екип, който извърши спасителни разкопки в м. Дана бунар 2, по
трасето на магистрала Марица. Проучена беше площ около 500 кв.
м с над 90 нови обредни ями от късния неолит и от късната
желязна епоха. Светилището е най-ранното от този тип в Европа.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Проучване на къснонеолитното селище до Желязово,
Бургаско. Ръководих краткотрайни сондажни разкопки. Културният
пласт е сравнително дебел, но не бяха установени запазени
структури. Керамиката представя особености, които позволяват
вписването на района в циркумпонтийската къснонеолитна зона.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Проучване на селищната могила Солницата край Провадия.
Ръководих двумесечни разкопки на праисторическия солодобивен
център. Разкрити бяха останките от двуетажни постройки от
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късния неолит и средния халколит, както и комплексна
укрепителна система от средния халколит (ров, палисада,
каменна стена с порта). Обитателите на могилата и през двата
периода са произвеждали сол чрез изпаряване в керамични съдове
на разсол от съседните извори. Това е най-ранният солодобивен
център в Европа. (Към проекти на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на
халколита в България, Централна и Югоизточна Европа”).
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на археологическите материали от досегашните
разкопки на селищна могила Провадия с оглед подготовката на
колективна публикация. Написах следните глави от изследването:
• „Къснонеолитна постройка 5 в тел Провадия:
архитектура и съоръжения” – 28 стандартни стр. (Към
проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските
земи
в
контекста
на
Балканския
полуостров”);
Провадия:
среднохалколитна
укрепителна
• „Тел
система” – 16 стандартни стр. (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на халколита в България,
Централна и Югоизточна Европа”);
- Проучване на археологически материали от неолитни
обекти в Сърбия (на място) с оглед подготовката на публикации
на разкопки под мое ръководство в Западна България. (Към
проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”).
1.3. Участие в научни срещи
а) в страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Археологическите разкопки
на солодобивния център Провадия-Солницата през 2006 г.”;
- Международна Хумболтова конференция „Предизвикателства
и перспективи пред научните изследвания в България и Румъния:
една година след приемането в ЕС”, декември 2007 г. Доклад на
тема „Предизвикателства пред научните изследвания в България”.
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б) в чужбина
- Конференция на Хумболтовите клубове в Турция, Измир,
октомври 2007 г. Участвах като почетен гост.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Николов. Формиране на тракийската култура в края на
ранната бронзова епоха. – В: Проблеми и изследвания на
тракийската култура, 2. Казанлък, 2007, 33 – 40.
- В. Николов. В зората на eвропейската цивилизация. – В:
В. Николов, К. Ников (ред.). Древните цивилизации в
българските земи. София, 2007, 5 – 17, 107 – 112.
- В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, Н. Еленски, Д.
Андреева, С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова,
М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитното ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 44 – 47.
- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Анастасова, П.
Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 47 – 51.
- В. Николов, К. Ников, Т. Христова. Спасителни
археологически проучвания на Обект 28, м. Хауза, Капитан
Андреево, общ. Свиленград. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 51 – 53.
2.2. В сборници от конгреси
сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат

и

конференции,

в

тематични

- V. Nikolov. Negative Features in Neolithic Houses. –
In: Des trous … Structures en creux pre- et protohistoriques
(sous la direction de M.-C. Frere Sautot). Montagnac, 2006, V
– X.
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- V. Nikolov. Am Anfang der europäischen Zivilisation. –
In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker.
Basel, 2007, 11 – 23.
- V. Nikolov. Bulgarian-Austrian Excavations at Tell
Karanovo. Contributions to the Prehistory of Thrace. – In:
Stefanos aristeios. Festschrift für Stefan Hiller zum
65.Geburtstag. Wien, 2007, 191 – 197.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
2.3.2.1. Излезли от печат
- V. Nikolov. Kultur und Kunst des vorgeschichtlichen
Thrakien. Plovdiv, Lettera-Verlag, 2007, 168 стр., 251 ил.
- В. Николов. Неолитни култови масички. София, 2007, 136
стр. текст, 17 стр. рез. на англ. език, 110 табла (издание на
НАИМ).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Във вестници: 24 часа – 2;
- В сп. Везни, бр. 7/2007.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Съръководител на българо-френска археологическа
експедиция в Ковачево, Санданско;
- Ръководител на българо-сръбски проект за проучване на
древните култури в централнобалканската зона.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Балканската комисия на Хайделбергската
академия, Хайделберг, Германия;
- Член-кореспондент на Центъра за археология и културна
история на Черноморския регион в Хале, Германия;
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- Член-кореспондент на Австрийския археологически
институт във Виена, Австрия;
- Почетен член на Института по археомитология в
Себастопол, САЩ;
- Член на Европейската асоциация на археолозите.
4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.1.1. В страната
- „Неолитизация на Анатолия и Балканите”, ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, 30 часа, летен семестър на уч. 2006/2007 г.,
магистърска програма.
4.1.1.2. В чужбина
- Лекция „Праисторически солодобивен център преди повече
от 7000 г.: последни проучвания на тел Провадия-Солницата, СИ
България” – пред докторантския семинар в Института за пра- и
ранна история на Саарландския университет, Саарбрюкен,
декември 2007 г.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 4 дипломанти – СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”;
- Лятна практика на 2 студенти от СУ „Св. Климент
Охридски” и ВТУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 2 докторанти (НАИМ – БАН).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. В съвети, комисии и други експертни органи
- Член и председател на НС на НАИМ;
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- Член на Специализирания научен съвет по стара и
средновековна история, археология и етнография към ВАК;
- Член и председател на Съвета за теренни проучвания (до
30.06);
- Член на Съвета за опазване паметниците на културата
към МК;
- Член на Работна група за прилагане на Конвенцията за
световно наследство и ревизия на Индикативната листа към МК;
- Член на Националната комисия по морска история към
БАН;
- Член на Експертния съвет на Центъра за подводна
археология – Созопол;
- Ръководител на Работна група за подготовката на
българска археологическа изложба „Древните цивилизации в
България. Златото на траките” в Античния музей в Базел,
Швейцария, през март – юни 2007 г;
- Член на Работна група на Комисията по културата в
Народното събрание със задача подготовката на нов Закон за
културното наследство;
- Член на жури по избор на доцент в НБУ.
5.2. Писмени концепции, рецензии и др.
- Шест рецензии в конкурс за стипендии от DAAD;
Рецензия
на
експозиционния
план
за
новия
Археологически музей в Пловдив.
- Концепция за археологическата изложба в Античния музей
в Базел, Швейцария, през март – юни 2007 г..
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
- Главен редактор на сп. Археология, издание на НАИМ.
Подготвена е кн. 1-4, 2006;
- Главен редактор на годишника Studia Praehistorica,
издание на НАИМ. В подготовка е том 13, 2007;
- Отговорен редактор на Годишен отчет на НАИМ за 2006 г.
София, 2007;
- Съредактор на сборника Спасителни археологически
разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград
през 2005 г. – в напреднал стадий на подготовка;
- Съредактор съм на сборника Древните цивилизации в
българските земи. София, 2007, издание на НАИМ;
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- Член съм на редколегията на годишника Старинар,
издание на Археологическия институт в Белград, Сърбия.
Участвах в заседание на международната редколегия през юли в
Белград, написал съм две рецензии на предложени за печат
ръкописи.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осъществена чрез десетки интервюта за централните и
регионалните вестници в България, кабелните телевизии и
регионални радиостанции в Стара Загора, Шумен, Провадия и
Варна, за националните телевизии, Националното радио и други
големи радиа, за БТА и Агенция Фокус, чрез участие в радио и
телевизионни предавания, чрез интервюта за чужди вестници,
списания, радиостанции и телевизионни канали;
- Участие в пресконференция в Античния музей в Базел по
повод
откриването
на
споменатата
по-горе
българска
археологическа изложба и дадох няколко интервюта за немски и
швейцарски телевизионни канали и вестници;
- Участие в специална пресконференция в рамките на
тазгодишния Международен панаир на книгата в Лайпциг, Германия
(м. март). Представих книгата си Kultur und Kunst des
vorgeschichtlichen Thrakien. Plovdiv, Lettera-Verlag, 2007.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Директор на Националния археологическия институт с
музей – БАН (до 30.06.2007). Изпълнявах рутинните си
административни задължения;
- Член на Общото събрание на БАН;
- Член на български научни организации и комитети;
- Председател на Хумболтовия съюз в България;
- Член на Управителния съвет на Национално движение
„Българско наследство”
- Ръководител на подготовката за международната среща на
Хумболтовите
съюзи
от
България
и
Румъния
на
тема:
„Предизвикателства и перспективи пред научните изследвания в
България и Румъния: една година след приемането в ЕС”,
декември 2007 г., София.
10. НАГРАДИ
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- Награда на Европейския форум на експертите. Получих
Официален Почетен статут на Експерт с висок престиж и
обществено признание в областта на науката и бях награден със
Златна диплома за принос за развитието на европейската наука.
ст. н. с. ІI ст. д-р Николай Сираков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- По тема „Балканите и началото на европейската култура”
в рамките на международен изследователски проект по договор на
ниво БАН участвах като ръководител от българска страна на
разкопките на палеолитния обект Козарника, Белоградчишко,
които обхванаха:
а) проучване на най-късните фази на ранния палеолит с
прояви на преход към мустериен в пластове 11a и 11b на площ от
6 м2 в сектори 7 и 8;
б) пластове 11с и д. част на 11b на 4 м2 в сектор 12 с
късни етапи на ранния палеолит;
в) част от среднопалеолитната секвенция в тъмната зона
на пещерата в сектори 72 – 75;
г) стратиграфски корелации на новоразкопаните участъци с
основните
профили
и
разпознаване
на
неизвестни
седиментологични
фациеси
и
по-детайлни
и
фини
литостратиграфски подразделения;
д) опити за търсене на нови подходи в подбора и
използването на палеонтологическите материали за обогатяване
на данните за палеосредата и по-убедително аргументиране на
относителната
хронология,
особено
на
раннои
средноплейстоценските пластове;
- Проучване на един новооткрит палеолитен обект в
пещерата Големи печ, при с. Върбово, също в Белоградчишкия
карстов район. Сондажни разкопки, които са в рамките на същия
(вж. по-горе) международен проект. Беше осъществен един тестов
сондаж във входната част на площ от 2,5 м2 и дълбочина над 4
м. Установиха се късни насипи и холоценски отложения с
материали предимно от античността и средновековието, а под тях
плейстоценска секвенция с поне двуметрова мощност със
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спорадичен кремъчен материал, вероятно от края на мустериена и
доста повече фаунистични останки от късния плейстоцен.
1.2. Други изследователски теми
- Изследователски престой (две седмици) в Университета
Бордо 1, където организирах обсъждане на алтернативна
интерпретация за геохронологията, стратиграфията, абсолютното
датиране и културната характеристика на мустериена в
заключителната част на тома за средния палеолит от поредицата
за разкопките в пещерата Темната, продължих актуализацията на
базата данни за сравнителните проучвания на ансамблите от
Козарника и за развитието на теоретичните и методическите
тенденции в ранната праистория;
- Работна сесия през септември и началото на октомври в
София за встъпителна обработка и анализ на находките и данните
от последния сезон и подготовка на годишен отчет под формата
на сборник от текстове за предварителни публикации на
резултатите от разкопките (общо 320 с. вкл. 126 фиг.);
- Работна сесия в първата половина на декември с
изчерпателна обработка на археологически и палеонтологически
ансамбли от Козарника и др. обекти от предходни сезони;
- По тема „Културно развитие на Балканите през холоцена
в светлината на каменните ансамбли” участвам в преанализиране
на музейни колекции и в начални проучвания на новопостъпили
или предоставени кремъчни ансамбли от енеолита и бронза, от
актуални разкопки.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Разкопки на палеолитното
находище в пещера Козарника. Нови данни за първите заселници
на Европа и за появата на Homo sapiens”, с колектив.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Н. Сираков, Ж. Л. Гуадели. Разкопки на палеолитното
находище
в
пещера
Козарника,
Белоградчишко.
–
В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
53 – 57.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- N. Sirakov, J. L. Guadelli, S. Ivanova, S. Sirakova,
V. Popov, C. Ferrier, M. Fontugue, Ph. Fernandez, F. Delpech.
La séquence du Paleolithique inférieur au Paleolithique récent
a Kozarnika, Bulgarie. – In: Actes de Colloque international
„Donnés récentes sur les modalités de peuplement et sur le
cadre chronostratigraphique geologique et paleogeographique
des industries du Paleolithique inférieur et moyen en Europe”.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- S. Sirakova, St. Ivanova, N. Sirakov. Middle
Palaeolithic retouched formes.- In: B. Ginter, J. K.
Kozlowski, J.-L. Guadelli, S. Sirakova (Edrs). Temnata Cave.
Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria, Vol. IV: Middle
Palaeolithic Sequence, 28 p. 67 plates;
- S. Sirakova, S. Ivanova, N. Sirakov. Typology.
Conclusion. – In: B. Ginter, J. K. Kozlowski, J.-L. Guadelli,
S. Sirakova (Eds). Temnata Cave, Excavations in Karlukovo
Karst Area, Bulgaria, Vol IV: „Middle Palaeolithic sequence”,
Jagellonian Univ. Press, Krakow, 4 p., 2 figs.
- N. Sirakov, J.-L.Guadelli. A Palaeolithic site in the
Kozarnika cave, Belogradchik region. – In: Cholakov, I and
Chukalev, K. (Eds) Archaeology in Bulgaria, 2006 season,
American Jurnal of Archaeology, Nr 112, pp 4-5.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
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- Ръководител на българо-френски проект „Най-древните
изяви на човешката култура на Балканите и корелацията им с
културното развитие и палеоекологическите промени през
плейстоцена в Европа”. През 2006 г. статутът на проекта бе
променен като AEL (Asociated European Laboratory) или LEA
(Laboratoire Europeen Associe) като моделна форма на научна
интеграция в Европейския съюз. След влизането ни в съюза, през
миналата 2007 г. бе утвърдено и лого „BINEK”, което е
абревиатура на българското название на темата на проекта:
Балканите И Началото на Европейската Култура.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на комисията „Късен палеолит” към Международния
съюз по праистория и протоистория.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Човекът и най-ранните технологии”, НБУ, 30 часа.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 2 дипломанти – бакалавърска теза от НБУ;
- 1 дипломант – магистърска теза от НБУ;
- 5 студенти, лятна практика от НБУ;
- 4 студенти, лятна практика от Университетите в Бордо,
Тулуза и Лион.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант в НАИМ;
- 1 докторант в НБУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Лятна школа „Методика на интердисциплинните теренни
проучвания на палеолитни обекти” за студенти и докторанти, от
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10 юли до 10 август, в полева
разкопките на пещера Козарника.

изследователска

база

при

5. ЕКПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

БАН;

- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на Съвета за теренни проучвания към НАИМ – БАН;
- Председател на Контролна теренна комисия към НАИМ –

- Експерт-представител на НАИМ и БАН при разработката на
законодателни инициативи и нормативни актове, третиращи
материя от областта на археологията, културното наследство,
музейното дело.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 3 интервюта в централни ежедневници;
- 2 участия в материали и репортажи в централни месечни
списания;
- 2 материала в местни ежедневници;
- 3 радиопредавания : Нац. радио за чужбина и местни
радиостанции;
- 1 репортаж за France Press.
ст. н. с. ІI ст. д-р Свобода Сиракова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в съвместен проект „Най-древните човешки
култури в Северна България и корелацията им с културното
развитие и палеоекологическите промени през плейстоцена в
Европа”. Във връзка с този проект – LEA „BINEK”, продължиха
разкопките в пещера Козарника, локализирана в Белоградчишкия
карстов район. Разкопките се проведоха в периода юли – август
и обхванаха сектори 7 и 8 на квадрати F, G, Н в сондаж І.
Започнахме разкриване на пластове от дълбочина 565 и до края
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на сезона достигнахме дълбочина 590 см. Разкривахме пластове
11а2, 11а”, 11а1 и т.н. Кремъчният и костен материал, разкрит
в тези пластове се отнася към късните фази на ранния палеолит.
Финансирането на проекта се осъществява по договора между БАН
и
CNRS.
(Към
проект
на
СП
„Културно
развитие
и
палеоекологически промени в България и на Балканите през
плейстоцена и ранния холоцен”).
1.2. Други изследователски теми
- „Проучване на кремъчни ансамбли в льосовите отложения
в Северна България” – продължих обработката на палеолитната
кремъчна колекция от листовидни върхове от Муселиевското
находище. Целта на повторния преглед и проучване на тази
богата колекция е с оглед технологическо и типологическо
сравнение с други подобни материали, открити на територията на
нашата страна и аналогични находки на територията на Европа;
- Във връзка с проекта „Нови данни за праисторическото
кремъчно производство” – тема, разработвана заедно с колегата
Радка Златева-Узунова, обработихме и подготвихме за печат
кремъчен ансамбъл от къснонеолитен обект „Хасковски минерални
бани”. Технико-типологическият анализ се базира на 326
артефакта, които се разпределят по следния начин: ядра –
предимно едноплощадкови за пластини, оръдия сред които
преобладават стъргалките и ретушираните пластини и отломъци.
Сред дебитажа – еднакво количество отломъци и пластини
независимо, че ядрата са предимно за пластини;
- По същата по-горе спомената тема обработих и
систематизирах анализираните данни от следните кремъчни
колекции: от откритите селища до с. Преславец, до с. Българин,
м. Дущубака, в м. Хауза, Капитан Димитриево, от м. Шиханово
град Харманли, от м. Къзълбаир, с. Зетьово и от селищни могили
– Хисаря, град Свиленград и от Гита. Всички споменати обекти
са разположени по трасето на магистрала „Марица”. Кремъчните
колекции от обектите са обработени с прилагане на техникотипологическите критерии, което дава възможност да бъдат
сравнявани помежду си и да се направят конкретни изводи
относно хронологическата им принадлежност. Всички кремъчни
колекции се отнасят към ранния и късния енеолит. Общият брой
на кремъчните артефакти е около 500 и се разпределят на
следните типологически групи: ядра, пластини, пластинки,
отломъци, оръдия и неопределяеми фрагменти. Ядрата са предимно
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едноплощадкови за пластини. Пластините са със следи от
едноплощадкови ядра. На една малка част от пластините е
запазена латерално кора. Най-многобройна е групата на
отломъците от откритото селище Хауза. Сред тях доминират тези
от едноплощадкови ядра. Сред оръдията най-многобройна е
групата на ретушираните пластини. Ретушите са предимно
латерални, приръбести, полустръмни и стръмни, частично
затъпяващи. Срещат се също стъргалки, отломъци с ретуш,
няколко свредела, резци, пробои и комбинирани оръдия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- L. Chalamanova-Korobar, S. Sirakova, I. Kroumov. First
Palaeolithic Research in Macedonia: The Cave Golema Pesht near
the village Zdujna – Preliminary results. – In: Macedoniae
Acta Archeologica.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- N. Sirakov, J. L. Guadelli, S. Ivanova, S. Sirakova,
V. Popov, C. Ferrier, M. Fontugue, Ph. Fernandez, F. Delpech.
La séquence du Paleolithique inférieur au Paleolithique récent
a Kozarnika, Bulgarie. – In: Actes de Colloque international
„Donnés récentes sur les modalités de peuplement et sur le
cadre chronostratigraphique geologique et paleogeographique
des industries du Paleolithique inférieur et moyen en Europe”.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- S. Sirakova, N. Sirakov, St. Ivanova. Conclusion and
Introduction. (part of monography „Middle Palaeolithic
sequence in Temnata Cave). – In: B. Ginter, J. K. Kozlowski,
J-L. Guadelli, S. Sirakova (eds). Temnata cave, Excavations in
Karlucovo Karst Area, Bulgaria, Vol. IV: „Middle Palaeolithic
sequence”, Jagellonian Univ. Press, Krakow.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- В рамките на международното сътрудничество по проект
представен по-горе взех участие в две работни сесии през
месеците септември и декември, свързани с обработката на
кремъчните колекции от ранните и среднопалеолитните секвенции
в пещера Козарника. Целта на тази обработка е подготовка на
добития по време на разкопките кремъчен материал за
публикации;
- Приключих и предадох за печат последните заключителни
части от монографията „Middle Palaeolithic in Temnata cave”,
която би следвало да излезе до края на 2008 година;
- Взех участие в подготовката на предварителният отчет
относно дейността ни в теренните и стационарни проучвания в
Белоградчишкия район;
- През месец юни по ЕБР бях в командировка за две
седмици в Бордо, Франция, където се запознах с последните найнови
публикации
свързани
със
среднопалеолитни
и
раннопалеолитни ансамбли в Европа.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Стефанка Иванова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми свързани с разкопки
- Обект: пещера „Големи печ” – с. Върбово. Ръководител:
С. Иванова. Резултати – разкриване на холоценски и
късноплейстоценски пластове. Финансиране – българо-френски
проект „Най-древните изяви на човешката култура на Балканите и
корелацията им с културното развитие и палеоекологическите
промени през плейстоцена в Европа”;
- Обект: пещера Козарника – с. Орешец, Белоградчишко.
Ръководител на проучванията в ІV сондаж. Резултати –
разкриване на заселвани от палеолитния човек площи във
вътрешността на пещерата. Отнасят се към средния палеолит.
Намерени са множество кремъчни артефакти и кости на животни,
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сред които преобладават тези на пещерна мечка. Финансиране –
българо-френски проект „Най-древните изяви на човешката
култура на Балканите и корелацията им с културното развитие и
палеоекологическите промени през плейстоцена в Европа”;
- Скални структури в източните Родопи (сондажи при
Харман кая и Ковил). Ръководител С. Иванова. Резултати –
разкрита керамика и каменни оръдия в контекста на енеолитни
скални структури. Направени са нови заключения за характера на
някои от скалните структури („шарпани” и „хармани”).
Финансиране – Фондация „Реми”.
1.2. Други изследователски теми
- Координиране на резултатите от интердисциплинарните
изследвания на добитите при сондажните проучвания обекти
Харман кая и Ковил материали. Подготовка за публикация и
изложба. Ръководител: С. Иванова. Финансиране: Фондация
„Реми”;
- Обработка на кремъчна колекция от пещерата Козарника –
среден палеолит – сондаж ІV. От разкопки по Международно
сътрудничество. Ръководител от българска страна: Н. Сираков.
За подготовка за печат;
- Обработка на кремъчна колекция от среднопалеолитни
находища от Западните Родопи. По тема „Най-ранните култури в
Родопите” Ръководител: С. Иванова. Анализ и изводи за
среднопалеолитните култури в района на Западните Родопи. За
подготовка за публикация на втора книга от поредица
„Палеолитът в Западните Родопи”;
- Подготовка на фотоизложба на тема „Скалните структури
в Източните Родопи”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- А. Радунчева, С. Иванова, М. Златкова. Информация за
скалните
структури
в
Източните
Родопи.
Каталог
към
фотоизложбата Една стара цивилизация, 12 стр.
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2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.

- С. Иванова, М. Златкова. Книга от камък – Изследване
на скалните структури в Източните Родопи. – Геология и
минерални ресурси. 9 стр. текст и 6 ил.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- С. Иванова. Сондажни проучвания в пещерата Редака ІІ
през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г. София, 37 – 38;
- С. Иванова. Скални светилища в района на Източните
Родопи. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г.
София, 598 – 599.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- N. Sirakov, J. L. Guadelli, S. Ivanova, S. Sirakova,
V. Popov, C. Ferrier, M. Fontugue, Ph. Fernandez, F. Delpech.
La séquence du Paleolithique inférieur au Paleolithique récent
a Kozarnika, Bulgarie. – In: Actes de Colloque international
„Donnés récentes sur les modalités de peuplement et sur le
cadre chronostratigraphique geologique et paleogeographique
des industries du Paleolithique inférieur et moyen en Europe”.
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- S. Sirakova, St. Ivanova, N. Sirakov. Middle
Palaeolithic retouched formes. – In: B. Ginter, J. K.
Kozlowski, J.-L. Guadelli, S. Sirakova (Edrs). Temnata Cave.
Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria, Vol. IV: Middle
Palaeolithic Sequence, 28 p. 67 plates.
- S. Sirakova, S. Ivanova, N. Sirakov. Typology.
Conclusion. – In: B. Ginter, J. K. Kozlowski, J.-L. Guadelli,
S. Sirakova (Eds). Temnata Cave, Excavations in Karlukovo
Karst Area, Bulgaria, Vol IV: „Middle Palaeolithic sequence”,
Jagellonian Univ. Press, Krakow, 4 p., 2 figs.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Ръководител на проучване в сондаж ІV пещера Козарника
в българо-френски проект „Най-древните изяви на човешката
култура на Балканите и корелацията им с културното развитие и
палеоекологическите промени през плейстоцена в Европа”;
- Ръководител на проучване в пещерата Големи печ,
Северозападна България в българо-френски проект „Най-древните
изяви на човешката култура на Балканите и корелацията им с
културното развитие и палеоекологическите промени през
плейстоцена в Европа”.
ст. н. с. ІІ ст. Иван Гацов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на каменна колекция от бронзовата епоха –
Троя – 16.07 – 31.07.2007 – реализирано в базата на
експедицията при с. Тевфикия;
- Обработка на каменна колекция от неолитно селище
Барчин, район Енишехир, Турция – 01.08.2007 до 09.08.2007 г.
реализирано в базата на холандската експедиция в град
Енишехир;
- Обработка на каменна колекция от халколитно селище
Пиетреле, Румъния – 13.08.2007 до 31.08.2007 – в базата на
немско-румънската експедиция в с. Пиетреле, Гюргево, Румъния;
- Обработка на каменна колекция от праисторическо селище
Ашаги Пинар, Лозенград – 3.09.2007 до 9.09.2007 в базата на
немско-турската експедиция в с. Ахметче;
- Обработка на каменна колекция от неолитно селище
Арухло І – Грузия 10.09 до 26.09.2007 г. в базата на германогрузинска експедиция в село Радзисовани, район Болниси.
1.3. Участие
конгреси:
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в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- 24.02 – 27.02.2007 г., Берлин. Участие в конференция
посветена на резултатите от изследване на праисторически
могили в ЮИ Европа, организирана от Германския Археологически
Институт – Берлин;
- 72nd Annual Meeting of Society for American
Archaeology, Остин, Тексас, САЩ – 26 – 30.04.2007 г. – В
рамките на секция: „Quarries, Mines, Workshops and Factories:
Standardizing, Nomenclature for the Archaeological Community”
– доклад: „ Thrace and Lower Danube in 5th mill BC –
strategies of supply”;
- Симпозиум: Ten years after: The Neolithic of the
Balkans, as uncovered by the last decade of research.
Timisoara, 09 – 10.11.2007 г. – участие с доклад на тема: „The
Earliest Neolithic lithic technology in the Eastern Balkans
and Marmara regions: recent results”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- I. Gatsov. Chipped Stone Assemblages from Hoca Çeşme
settlement, Eastern Thrace, NW Turkey. Phases 2, 3 and 4,25
компютърни страници и 12 таблици
- I. Gatsov. Chipped stone assemblages from Aşaği Pinar
settlement, Eastern Thrace – periods 2 – 5. 31 компютърни
страници и 16 таблици
- I. Gatsov, P. Nedelcheva. Chipped stone assemblages
from Pietrele, Eurasia Antiqua.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Проект за обработката на археологически колекции от
Истмия, Гърция; изследвания на Университета в Чикаго, САЩ;
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- Проект за проучване на кремъчни колекции от
праисторическото селище Барчин, СЗ Турция. Изследвания на
Холандски Исторически Институт, Истанбул, Турция;
- Проект за проучване на кремъчни колекции от
праисторическото
селище
Пиетреле,
Гюргево,
Румъния.
Изследвания на института за Евроазия, Берлин, Германия;
- Проект за проучване на неолитно селище Арухло І,
Източна Грузия. Изследвания на Института за Евроазия, Берлин,
Германия и център за археологически изследвания, Тбилиси;
- Участие в Проект „Троя” – обработка на каменните
колекции от Троя VІ и Троя VІІ. Съвместни германо-турски
изследвания.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член-кореспондент на Центъра за археология и културна
история на Черноморския регион в Хале, Германия;
- Член на Society for American Archaeology.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
часа;

- ARHB 101 – Началото на човешката цивилизация, НБУ, 30
- ARHB 301 – Увод в археологията, НБУ, 30 часа;
- OOK 056 – Еволюция и археология, НБУ, 30 часа;
- ARHB 703 – Школи и методи в археологията, 30 часа.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

НБУ.

- Член на Академичен съвет на НБУ;
- Член на Факултетния съвет на Магистърски факултет,

ст. н. с. ІІ ст. д-р Явор Бояджиев
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на българо-гръцки научен проект на тема
„Западните части на Тракия през халколитната епоха – селищна
могила „Юнаците” и нейната околност” – съвместен проект с
Център за гръцка и римска археология – National Hellenic
Research Foundation, Гърция. Археологически разкопки на с.м.
Юнаците. Времетраене 1,5 месеца. Осъвременена е северната
половина на централния профил, при което са проучени 4
средновековни погребения, съоръжения и погребение на дете в
урна от БЕ. Проучени са 50 кв. м от пласта от РБЕ в сондажа в
западния край на могилата, като е разчистена подова
конструкция на жилище – дървени греди, обмазани с глина.
Установени са наклонът и структурата на напластяванията в
западната част. Проучени са 200 кв. м площ от І халколитен
хоризонт в югоизточната част на могилата. Установени са
субструкциите на 3 жилища от І хоризонт. В едно от тях е
открит добре запазен скелет, лежащ частично във вкопано
хранилище. Те са консервирани и вдигнати като музеен експонат.
Проучени са и 50 кв. м в южната основа на могилата, където се
установи хоризонт от ранния халколит. Открити са над 300
находки. Финансирането е от гръцка страна, по договор с Център
за гръцка и римска археология – National Hellenic Research
Foundation, Гърция. (към проект на СП „Материална и духовна
култура на халколита в България, Централна и Югоизточна
Европа”);
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на
обект „Върхари” – №21 по трасето на път І-5 Джебел – Маказа.
Заложени са 7 сондажа с обща площ 310 м2. Установено е, че
селището е дълго над 200 м, а културният пласт е дебел около
1,10 м. Отнася се към късния халколит. Открити са над 200
находки. Финансирането е от ФРПИ по договор с НАИМ – БАН (към
проект на СП „Материална и духовна култура на халколита в
България, Централна и Югоизточна Европа”);
- Консултант на археологическите разкопки на с. м.
Кошарна с научен ръководител Д. Чернаков (ИМ – Русе). Направен
е сондаж с площ 14 м2 и дълбочина 2,60 м. Установени са 2
строителни хоризонта от късния халколит.
1.2. Други изследователски теми
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- Проучване на документацията и археологическите
материали от разкопките на Варненския халколитен некропол,
извършено през м. март, подготовка на монография с
чуждестранно участие. (към проект на СП „Материална и духовна
култура на халколита в България, Централна и Югоизточна
Европа”);
- Обработка на керамичен материал от І халколитен
хоризонт от селищна могила Юнаците, реализирана между 20.09. и
05.11.2007 г. в базата на българо-гръцката експедиция в с.
Юнаците, Пазарджишко с цел подготовка на монография с
чуждестранно участие. (към проект на СП „Материална и духовна
култура на халколита в България, Централна и Югоизточна
Европа”);
- Обработка на археологически материали от обект
„Върхари”, Кърджалийско. Реализирана между 12.11. и 15.12.2007
г. в НАИМ с цел подготовка на публикация за резултатите от
проучването. (към проект на СП „Материална и духовна култура
на халколита в България, Централна и Югоизточна Европа”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Годишна конференция „Археологически разкопки и
проучвания в Югоизточна България”, Ямбол; участие с доклад:
„Археологически проучвания на селищната могила край Карнобат –
2006 г.” (в съавторство с К. Бояджиев, Р. Христова).
б) В чужбина
- Международна конференция „Greek Culture without
Frontiers”, Атина, 01 – 02.02.2007 г.; участие с доклад: „Meat
preservation in the prehistoric tell Yunatsite”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
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- Я. Бояджиев. Мобилност на индивидите и контакти между
отделните общности през V хил. пр. Хр. (по данни от
некрополите). – Известия на археологическия институт, 39,
2006, 13 – 55 (студия отпечатана през 2007).
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, М. Гюрова. Археологическо
проучване на селищна могила Карнобат. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21 – 23.
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В.
Мацанова. Селищна могила Юнаците – проучвания през 2006 г. –
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 24 – 26.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Y. Boyadziev. Absolute chronology of the Neolithic and
Eneolithic cultures in the valley of Struma – In: H. Todorova,
M. Stefanovich and G. Ivanov (Eds.). The Struma/Strymon River
Valley in Prehistory. Proceedings of the International
Symposium „Strymon Praehistoricus”, Kjustendil-BlagoevgradSerres-Amphipolis, 27.09 – 01.10.2004. The Steps of James
Harvey Gaul, Volume 2. Sofia, 2007.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
- Колективна монография „Телль Юнаците. Эпоха бронзы”,
т. ІІ, 1. Москва, 2007. Глава „Телль Юнаците – абсолютная
хронология
горизонтов
эпохи
ранней
бронзы”;
глава
„Археомагнитное исследование горизонтов эпохи бронзы на телле
Юнаците” (в съавторство с М. Ковачева).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт

59

- Ръководител на българо-гръцки научен проект на тема
„Западните части на Тракия през халколитната епоха – селищна
могила „Юнаците” и нейната околност – съвместен проект с
Център за гръцка и римска археология – National Hellenic
Research Foundation, Гърция.
в) Участие в проекти в чужбина
- Участник в съвместен проект със Centre National de la
Recherche Scientifique – Франция, на тема „Към изследването на
„изчезналото хилядолетие”: заселването в Северна Гърция и на
Балканите през ІV хил. ВС” („A la recherche du „millénaire
perdu”: le peuplement en Grèce du Nord et dans les Balkans au
IVe millénaire av. J.-C.”). Срок 3 години.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ.
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
часа.

- „Погребални обичаи през неолита и халколита”, НБУ, 30

4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант – НБУ;
- Лятна практика на 2 студенти, НБУ – на селищна могила
Юнаците.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС по стара и средновековна история,
археология и етнология към ВАК;
- Член на НС при НАИМ – БАН;
- Член на комисия МК за установяване на статута и
границите на археологически обект в местността „Баба Тодора” –
община Карнобат – юни, 2007;
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- Член на комисия МК за установяване на нарушения върху
праисторически обект в местността Конника, с. Дъбене, община
Карлово – 23.07 – 25.07.2007;
- Член на комисия за избор на асистент по праистория към
Катедра „Археология” – СУ „Св. Климент Охридски” – ноември,
2007;
- Член на комисия за класиране на журналист, отразявал
най-добре дейността на археолозите през 2007 г. – 13.12.2007;
- Член на разширен съвет на ВТУ за предлагане на труда
на С. Чохаджиев за докторска дисертация – 17.12.2007.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на проекта на В. Николов „Яма 29 в неолитно
ямно светилище Любимец”;
- Рецензия на докторската дисертация на К. Димитров
„Медната металургия по западния бряг на Черно море (средата на
V – началото на ІV хил. пр. Хр.).
6. УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ
а) У нас
- Член на редколегията на „Известия на Археологическия
Институт”;
- Член на редколегията на сп. Studia Praehistorica.
б) В чужбина
- Редактор от българска страна в електронното списание
„Fasti-on-Line”.
н. с. І ст. д-р Крум Бъчваров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
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- Проучване на скелетни останки от раннобронзови бебешки
гробове в керамични съдове от тел Юнаците, тел Крън, тел
Караново и раннобронзовото селище в Нова Загора, включително
съответната полева, графична и фотодокументация, реализирано в
периода 16 – 20 декември 2007 г. в НАИМ, първи етап от проект
с международно участие „Early Bronze Age Babies from Bulgarian
Thrace: a bioarchaeological, stable isotopic, and radiocarbon
study”. Ръководители Крум Бъчваров и Клайв Бонсал, финансиране
Единбургски университет;
- Проучване на детски гробни комплекси от Югоизточна
Европа, Анатолия, Егея и Леванта, проект „Праисторически
гробове в керамични съдове”, реализирано през 2007 г. в
Саарландски университет (Саарбрюкен, Германия), финансиране
Фондация „Александър фон Хумболт”; към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- Международен Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum
vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000 – 500 v.
Chr.): Kommunikationsebenen zwischen Kaukasien und Karpaten”,
17 – 20 май 2007 г.; представен доклад: „Ursprünge und
Entwicklung früher Gefäßbestattungen in Südosteuropa”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Бъчваров. Захоронение в сосуд: возникновение обряда
в Юго-восточной Европы. – Stratum plus, 2008.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.

62

- К. Бъчваров. Lorenc Bejko and Richard Hodges (eds.)
New directions in Albanian archaeology: Studies presented to
Muzafer Korkuti ... – Археология, 2006, 1-4 (рецензия);
- К. Бъчваров. Mary E. Lewis. The bioarchaeology of
children:
Perspectives
from
biological
and
forensic
anthropology ... – Археология, 2006, 1-4 (рецензия);
- К. Бъчваров. Christopher Mee and Josette Renard (eds.)
Cooking up the past: Food and culinary practices in the
Neolithic and Bronze Age Aegean ... – Археология, 2006, 1-4
(рецензия).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- K. Bacvarov. A Long Way to the West: Earliest jar
burials in southeast Europe and the Near East. – In: K.
Bacvarov (ed.) Babies Reborn: infant/child burials in pre- and
protohistory. Proceedings of Workshop 26 at the XVth UISPP
Congress in Lisbon, September 3 – 9, 2006. Oxford: B.A.R.
International Series, 2008 (forthcoming);
- K. Bacvarov. Ursprünge und Entwicklung früher
Gefäßbestattungen in Südosteuropa. – In: J. Apakidze, B.
Hänsel u. B. Govedarica (Hrsg.) Der Schwarzmeerraum vom
Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000 – 500 v. Chr.):
Kommunikationsebenen
zwischen
Kaukasien
und
Karpaten
(Prähistorische
Archäologie
in
Südosteropa),
2008
(in
Vorbereitung);
- К. Бъчваров. Неолитические захоронения в сосудах из
Юго-восточной
Европы:
возникновение
обряда. –
Краткие
сообщения Института археологии, 2008 (in print).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Ръководител от българска страна на проект „Early
Bronze Age Babies from Bulgarian Thrace: a bioarchaeological,
stable isotopic and radiocarbon study” на Единбургския
университет.
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г) Членство в международни научни организации и комитети
Институт
по
археомитология
(Себастопол,
САЩ),
асоцииран член;
- Европейска асоциация на археолозите, редовен член;
- Дружество за проучване на детството в древността, член
на инициативния комитет;
- 30-та комисия „Пра- и протоисторически погребални
обреди” към Международния съюз по праистория и протоистория,
вицепрезидент на изпълнителното бюро.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
- Лекция „Frühe Gefäßbestattungen in Südosteuropa,
Anatolien und der Levant” пред докторантски семинар, Институт
за пра- и ранна история и предноазиатска археология,
Саарландски университет (Саарбрюкен, Германия).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на сп. „Археология”;
- Секретар на редколегията на Studia Praehistorica.
б) В чужбина
- Член на редколегията на Acta Terrae Septemcastrensis.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в радиопредаването „Образът на България –
между археологическите съкровища и модерното изкуство”,
програма „Христо Ботев” на БНР, 05/05/2007 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- До 30/06/2007 г., периодични поръчки на научна
литература от чуждестранни книгоиздатели и разпространители за
нуждите на библиотеката на НАИМ – БАН.
специалист-проучвател Иван Вайсов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект „Aufarbeitung der Grabung auf der
frühneolithische Siedlung Ovčarovo-gorata, Kr. Targoviste
(Bulgarien). Предвидените по проекта дейности са обработка на
археологическите материали от раннонеолитното селище Овчаровогората, окръг Търговище и подготовка за печат на монография
със заглавие „Ovčarovo-gorata. Eine frühneolithische Siedlung
in Nordostbulgarien”. По проекта аз разработвам темите за:
антропоморфната пластика, зооморфната пластика, малките
глинени предмети (глинени конусчета и топчета), глинените
култови масички, предметите от нефрит и костените артефакти
(шила, шпатули, лъжички, длета и украшения). През 2007 г.
продължих обработката на колекцията от глинени култови масички
от Овчарово-гората, една от най-големите от Северна България.
Към тази тема написах частта за състоянието и перспективите на
проучванията на глинените култови масички и изготвих пълен
каталог, в който освен стандартната информация се съдържа и
подробна информация за днешното състояние на предметите,
тяхното местонахождение и степен на защитеност. През 2007 г.
започнах работа по изработването на графичната им документация
и подготовката им за печат. Анализирах планиграфската
суперпозиция на всеки артефакт и обобщих резултатите в писмен
вид. На базата на метрични данни изготвих и математически
модел за реконструиране
формата на култовите масички.
Предстои проверка на общовалидните критерии и с други колекции
от България, с цел изготвянето на единна информационна система
обхващаща всички неолитни култови масички от България.
Ръководител на проекта: Р. Краус (ДАИ-Берлин). (Към проект на
СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи
в контекста на Балканския полуостров”);
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- През 2007 г. продължих да работя и по Проект №1 (30)
„Studies of the Prehistoric Settlement Promachon-Topolnica” от
договора
за
Българо-гръцко
научно-технологическо
сътрудничество от 1998 г. в частта за публикуване на
резултатите от проучванията. В съответствие с договореностите
с екип от гръцката страна продължих работата по обработката на
керамичния комплекс от Промахон-Тополница (сектор Промахон).
Финансирането на проучванията са изцяло от гръцката страна;
- През четвъртото тримесечие (октомври – декември) 2007
г. взех участие в научната сесия, организирана от гръцката
страна с цел обработка на керамичния комплекс от ПромахонТополница (сектор Промахон). Научната сесия се проведе в
периода 01.10.2007 – 22.12.2007 г. в археологическата база в
Санаториума при гр. Сидирокастро и във фонда на музея в гр.
Серес. През този период обект на обработката бяха целите форми
и керамичните комплекси от най-ранните пластове в селището –
пластове 33-38 в квадрат IET. Бяха описани, фото и графично
документирани и въведени в общата база общо 142 цели форми
съставляващи около 35 % от целите съдове от ПромахонТополница. От пластове 33 – 38 бяха обработени 1750 фрагмента,
сред които бяха открити още шест нови керамични типа. Сред
тези фрагменти най-голям интерес представляват ранните импорти
от ареала на култура Винча B2. Ръководител на проекта от
българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- През м. февруари участвах с доклад в научна
конференция
в
гр.
Атина
(Гърция)
организирана
от
Министерството на културата на Гърция по повод 10 години от
съвместни трансгранични проучвания. В доклада I. Vajsov.
Ελληνοβουλγαρικό πρόγραμμα „Προμαχών-Topolnica – Αρχαιολογικές
έρευνες στον τομέα „Topolnica” (Βουλγαρικός τομέας του
νεολιθικού οικισμού „Προμαχών-Topolnica”) бяха представени
резултатите от проучванията на Промахон-Тополница (сектор
Тополница) и стратиграфската суперпозиция на характерни
елементи, фиксиращи хронологията на отделните хоризонти.
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Докладът
e
съставна
част
от
разпространяваното
от
Министерството на културата на Гърция DVD, представящо
резултатите от 10 – годишно сътрудничество между гръцки и
чуждестранни учени.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ch. Koukouli-Chryssanthaki, H. Todorova, I. Aslanis,
I. Vajsov, M. Valla. Promachon-Topolnica. A greek-bulgarian
archaeological project. – In: H. Todorova, M. Stefanovich and
G. Ivanov (Eds.). The Struma/Strymon River Valley in
Prehistory. Proceedings of the International Symposium
„Strymon
Praehistoricus”,
Kjustendil-Blagoevgrad-SerresAmphipolis, 27.09 – 01.10.2004. The Steps of James Harvey
Gaul, Volume 2. Sofia, 2007, 43 – 78;
- I. Vajsov. Promachon-Topolnica. A typology of painted
decorations and its use as a chronological marker. – In: H.
Todorova, M. Stefanovich and G. Ivanov (Eds.). The
Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the
International Symposium „Strymon Praehistoricus”, KjustendilBlagoevgrad-Serres-Amphipolis, 27.09 – 01.10.2004. The Steps
of James Harvey Gaul, Volume 2. Sofia, 2007, 79 – 120.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Работа по българо-гръцки проект №1 (30) „Studies of
the Prehistoric Settlement Promachon-Topolica”. Ръководител от
българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова;
- През 2007 г. като член на екипа от българска страна
продължих работата по гръцко-български проект за съвместно
изследване и публикуване на резултатите от проучването на
неолитно
селище
Промахон-Тополница.
Финансирането
на
проучванията са изцяло от гръцката страна.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
•

Написани статии през 2007 г.:

- И. Вайсов. Неолитното селище Овчарово-гората (2 стр., 6
снимки);
- И. Вайсов. Промахон-Тополница (5 стр. 11 стимки и 1
графична реконструкция);
- И. Вайсов. Селищната могила Поляница (2 стр. 1 графична
реконструкция и 1 снимка).
•

Излезли от печат през 2007 г.:

- И. Вайсов. Неолитното селище Овчарово-гората. – В: С.
Станилов, Б. Петрунова, А. Аладжов (ред.), Повече от 100
археологически открития в България, (Издателство „ФЮТ”, второ
допълнено издание, София 2007), 11;
- И. Вайсов. Промахон-Тополница. – В: С. Станилов, Б.
Петрунова, А. Аладжов (ред.), Повече от 100 археологически
открития в България, (Издателство „ФЮТ”, второ допълнено
издание, София 2007), 18 – 19;
- И. Вайсов. Селищната могила – В: С. Станилов, Б.
Петрунова, А. Аладжов (ред.), Повече от 100 археологически
открития в България, (Издателство „ФЮТ”, второ допълнено
издание, София 2007), 23.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- През 2007 г. участвах в преподреждането и допълването
с нови материали на изложбата в гр. Сидирокастро (Гърция),
представяща резултатите от проучването на н. с. ПромахонТополница и резултатите от научното сътрудничество между
българските и гръцките учени.
специалист-проучвател Татяна Стефанова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми свързани с разкопки
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- Участие в аварийното археологическо проучване на
неолитно селище „Буджака” в землището на Созопол (30.04 –
16.04.2007 г.). Ръководител на обекта: П. Лещаков (НАИМ –
БАН). Финансиране: по Договор №421/10.04.2007 г. подписан
между НАИМ – БАН и Британия Инвестмънтс ООД. (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- Участие в аварийното археологическо проучване на
неолитно селище „Буджака” в землището на Созопол (01.10 –
07.10.2007 г.). Проучваната площ попада в рамките на УПИ 8165.
Ръководител на обекта: П. Лещаков (НАИМ – БАН). Финансиране:
по Договор между АМ Созопол и фирма „Фиоре Индъстрийз” ООД.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Участие в сондажно археологическо проучване на обект
№31 в землището на с. Железник, общ. Карнобат, км 315+625 – км
315+650 по трасето на АМ Тракия (10.11 – 25.11.2007 г.).
Ръководител на обекта: н.с. Ц. Дражева (Регионален Бургаски
музей). Финансиране: по Договор №33/03.05.07 между Община
Карнобат и Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработвах къснохалколитни и раннобронзови материали
от акваторията на пристанище Созопол – 17.09 – 30.09.2007 г.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на халколита в
България, централна и югоизточна Европа”);
- Първична обработка на къснонеолитна керамика и находки
от средновековен обект в м. Бялата вода в землището на с.
Златна ливада, Чирпанско, км 19+900 – км 20+250 по трасето на
АМ Марица. Ръководител на обекта: гл. ас. Румяна Колева (СУ).
Финансиране: по Договор между СУ „Св. Климент Охридски и Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура”. (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- Подготвяне на рисунки на къснонеолитна керамика и
находки от обект в м. Бялата вода в землището на с. Златна
ливада, Чирпанско, км 19+900 – км 20+250 по трасето на АМ
Марица. Ръководител на обекта: гл. ас. Румяна Колева (СУ).
Финансиране: по Договор между СУ „Св. Климент Охридски и Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура”. (Към проект на СП
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„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- Подготвяне на рисунки и чертежи за документацията на
обект №31 в землището на с. Железник, община Карнобат, км
315+625 – км 315+650 по трасето на АМ Тракия.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в разкопките на раннонеолитното селище
„Дунячки шливари” в землището на с. Меджуреч, близо до
Ягодина, Централна Сърбия през периода 21.07-01.08.2007 г.
Ръководител на обекта: д-р Славиша Перич (Археологически
институт, Сръбска академия на науките). Пребиваването ми бе в
рамките на ЕБР, по спогодба между Българска академия на
науките и Сръбска академия на науките. (Към проект „Проучване
на археологическите култури на териториите на България и
Сърбия”.
Ръководител
на
проекта:
проф.
В.
Николов.
Финансиране: по спогодба между БАН и САН).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия по установяването на наличността на
паметниците от благороден метал. Инвентаризацията беше
извършена в периода 20.11 – 25.12.2007 г. съгласно заповед №І
1183/19.11.07 на Директора на НАИМ – БАН. Председател на
комисията: ст. н. с. д-р Николай Сираков.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Преведени от български на английски език материали за
web-страницата на НАИМ – БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Извършена текуща административна работа, свързана с
дейността на Секция за праистория, НАИМ – БАН.
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Специалист-проучвател Елка Анастасова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие като член на екипа на аварийни археологически
разкопки на къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана бунар 2
за периода 13.05.2007 – 30.06.2007 г. Ръководители: проф.
Васил Николов и н. с. д-р Виктория Петрова. Финансирането е по
договор 45 с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
Работата през този сезон беше свързана с пресяване на насипа,
образуван от изринатия от машините на Фонд „Републиканска
пътна
инфраструктура”
културен
пласт
и
проучване
на
засегнатата площ, попадаща в новия сервитут на автомагистрала
Марица. Проучени са над 90 култови ями от периодите на късния
неолит, желязната епоха и античността, както и запазеният
между тях къснонеолитен културен пласт. (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- Участвах като член на екипа на археологическите
разкопки на тел Провадия – Солницата, гр. Провадия.
Ръководител: проф. д.и.н. Васил Николов (НАИМ – БАН). През
сезона продължи проучването на откритите през 2006 г.
структури от късния неолит и средния и късния халколит. (Към
проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров” и
„Материална и духовна култура на халколита в България,
Централна и Югоизточна Европа”).
1.2. Други изследователски теми
- Завърших обработката и подготвих за печат текста на
глава свързана с каменните, кремъчните, костните и керамичните
оръдия на труда от тел Капитан Димитриево, възлизаща на 41
компютърни страници текст с таблици и 14 табла с илюстрации.
- Обработка и анализ на кремъчните, каменните и костните
ансамбли
от
тел
Провадия-Солницата,
открити
през
археологическите проучвания през 2005, 2006, 2007 г. и
подготовката им за публикация.

71

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Николов, В. Петрова, Е. Атанасова, Н. Еленски, Д.
Андреева, С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова,
М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитното ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 44 – 47.
- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Атанасова, П.
Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 47 – 51.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изготвих дизайна и компютърното оформление на кориците
на две научни книги – издания на НАИМ – БАН.
- Предоставих на медиите авторски фотографии от
археологически обекти, в чийто екип съм участвала.
- Изготвих мултимедийни презентации за участия на
членове на Секция за праистория в симпозиуми и конференции.
Специалист-проучвател Петър Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на аварийните археологически разкопки на
къснонеолитното селище Буджака, гр. Созопол през периода
13.04.2007 – 19.05.2007 г. Финансирането е по Договор
421\10.04.2007 г. между НАИМ – БАН и фирма „Британия
Инвестмънт” ООД. Обектът представлява открито еднослойно
селище, разположено непосредствено на високия морски бряг. Под
почти два метра пясъчен слой, отложен след V хил. пр. Хр.,
бяха разкрити едно горяло надземно жилище и 28 ями с
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утилитарна и ритуална функция. При проучването бяха открити
голям брой керамични фрагменти, оръдия от кост, рог, камък и
кремък, които произхождат от затворени комплекси. Те
представят първите сведения за къснонеолитната материална
култура на племената обитавали южната част на българското
Черноморие в края на VI хил. Пр. Хр., придобити чрез
археологически разкопки. (Към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Ръководител на спасителните археологически проучвания
на обект УПИ 8165, в м. Буджака, гр. Созопол, през периода
28.09. – 07.10.2007 г. Обектът попада в южната периферия на
неолитното селище Буджака. Проучени бяха седем траншеи,
отнасящи се към разкритите в съседния имот останки от антично
лозе, част от опожарено къснонеолитно жилище и няколко
къснонеолитни ями. По договор между АМ Созопол и фирма „Фиоре
Индъстрийз”. (Към проект на СП „Материална и духовна култура
на неолита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”);
- Ръководител на спасителните археологически проучвания
на обект УПИ 8142/8143, в м. Буджака, гр. Созопол, през
периода 16.10 – 01.11.2007 г. Обектът попада в източната
периферия на неолитно селище Буджака. Разкрити бяха 13 траншеи
с дължина от 2-3 м до 38 м, които се интерпретират като
останки от антично лозе, една къснонеолитна яма и една силно
разрушена пещ. По договор между АМ Созопол и фирма „ГМ Строй”.
(Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Участие като археолог-проучвател в екипа, извършващ
аварийни археологически разкопки на къснонеолитно ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2 за периода 24.05.2007 –
30.06.2007 г. Ръководители: проф. Васил Николов (НАИМ – БАН) и
н. с. д-р Виктория Петрова (НАИМ – БАН). Финансирането е по
договор 45 с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
Проучванията през този период обхванаха нарушената част на
обекта, вследствие на строителството на автомагистрала Марица.
Проучени бяха над 90 вкопани структури от късния неолит,
желязната епоха и късната античност, както и къснонеолитният
пласт между тях. (Към проект на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
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- Участие като археолог-проучвател в екипа, извършващ
археологически проучвания на тел Провадия-Солницата в периода
16.07. – 21.09.2007 г. Ръководител: проф. Васил Николов (НАИМ
– БАН). Изследванията обхванаха постройка от къснонеолитната
култура Караново ІІІ-ІV, в която бяха констатирани следи от
най-ранната в Европа употреба на сол; постройка от
среднохалколитния период Хаманджия ІV и праисторическа
укрепителна система. (Към проекти на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на
халколита в България, Централна и Югоизточна Европа”);
- Участие през м. октомври в археологическото проучване
на
къснонеолитното
селище
до
с.
Желязово,
Бургаско.
Ръководител: проф. д. и. н. Васил Николов (НАИМ – БАН). По
договор между НАИМ – БАН и РБМ. (Към проект на СП „Материална
и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”).
1.2. Други изследователски теми
- Започнах обработка на раннохалколитния керамичен
комплекс от праисторическото селище Джулюница-Смърдеш с цел
публикация. Материалите са придобити при проучванията на Недко
Еленски (РИМ – Велико Търново) през 2005 г., финансирани от
НАИМ – БАН. (Към проект на СП „Материална и духовна култура на
халколита в България, Централна и Югоизточна Европа”);
- Започнах обработка на находките от къснонеолитното
селище Буджака, гр. Созопол с цел публикация. Материалите са
придобити при мои проучвания през 2007 г. (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- В периода 30.11.2007 – 10.12.2007 г. започнах
обработка на къснонеолитния керамичен комплекс от неолитното
селище Буджака, във фонда на АМ – Созопол с цел публикация.
Материалите са придобити при мои проучвания през 2007 г. при
разкопките на УПИ 8038 (Към проект на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Започнах обработка на материалите от тел ПровадияСолницата – пласт 4 и отбранителен ров с цел публикация.
Материалите включват среднохалколитна керамика от постройка 3,
среднохалколитна керамика от отбранителния ров, дребни находки
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от пласт 4, постройка 3 и отбранителния ров. (Към проекти на
СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи
в контекста на Балканския полуостров” и „Материална и духовна
култура на халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Николов, В. Петрова, Е. Атанасова, Н. Еленски, Д.
Андреева, С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова,
М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитното ямно
светилище Любимец-Дана бунар 2. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 44 – 47;
- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Атанасова, П.
Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 47 – 51.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (Дана бунар 2, Созопол).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Взех участие в пресконференцията на НАИМ – БАН,
организирана по случай откриването на временната изложба
„Българска археология 2007”. Презентирах резултатите от
археологическите разкопки на следните обекти: къснонеолитното
светилище Дана бунар 2 – ръководители: проф. д. и. н. Васил
Николов и н. с. д-р Виктория Петрова; тел Провадия-Солницата –
ръководител проф. дин Васил Николов; Аполония Понтика –
ръководители: ст. н. с. II ст. Кръстина Панайотова, Димитър
Недев.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Взех участие в събирането на материали от музеите в
гр. Провадия и гр. Созопол за временната изложба в НАИМ – БАН
„Българска археология 2007”.
- Участвах в реализирането на временната изложба
„Созопол – вечното пристанище” организирана по случай Никулден
в АМ Созопол, където за пръв път бяха представени материалите
от разкопките на неолитното селище Буджака, гр. Созопол.
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ІІ. 2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ
Основни научни проекти на секцията:
•
•
•
•
•
•

„Проучвания на тракийската култура в българските земи
през бронзовата епоха”; ръководител – И. Панайотов;
финансиране от бюджета
„Етнокултурна характеристика на Древна Тракия ІІІ – І
хил. пр. Хр.”; ръководител – Д. Гергова; финансиране от
бюджета
„Траките
–
етногенезис,
култура
и
културни
взаимодействия”; ръководител – Г. Китов; финансиране от
бюджета
„Тракийската култура в българските земи през желязната
епоха”; ръководител – Д. Гергова; финансиране от
бюджета
„Археологическа картна на България”; ръководител – Г.
Нехризов; финансиране от бюджета
„Колекция на РИМ Шумен от накити, апликации за конска
амуниция и ювелирни инструменти от V – І в. пр. Хр.”;
по договор на НАИМ с НФНИ при МОН; ръководител – М.
Тонкова; финансиране – НФНИ при МОН

Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Стефан Александров (Ръководител на
секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни разкопки на могилен некропол
от римската епоха в м. Каратли, с. Крум, общ. Димитровград, по
договор с ФРПИ. Проучени са гробни и култови комплекси от ІІІ
в. сл. Хр.;
- Ръководител на спасителни разкопки на обект от ІІ – І
хил. пр. Хр. в м. Гриндур, с. Антимово, общ. Видин, по договор
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с Министерство на транспорта. Проучени са култови комплекси от
І хил. пр. Хр.;
- Ръководител на разкопки на некропол от КБЕ под
епископска базилика в гр. Сандански по договор между НАИМ и АМ
– Сандански. Проучен е гробен комплекс от ХІІ век пр. Хр.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- St. Alexandrov, Kr. Nikov. Die Entstehung der
thrakishen Kultur. – In: Diе alten Zivilizationen Bulgariens.
Das Gold der Thraker. Basel, 2007, 25 – 31.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- St. Alexandrov. Bronze Age materials from Bagacina
(North-West Bulgaria). – In: M. Stefanovich, Ch. Anghelova
(eds) PRAE. In Honorem Henrieta Todorova. Sofia, 2007, 220 –
248;
- St. Alexandrov, V. Petkov, G. Ivanov. The Late Bronze
Age Necropolis in the Town of Sandanski. – In: H. Todorova et
al. (eds) The Struma/Strymon Valley in Prehistory. (In the
Steps of James Harvey Gaul, 2). Sofia, 2007, 375 – 389;
- Ст. Александров, Кр. Ников. Формиране на тракийската
култура. – В: В. Николов, Кр. Ников (ред.) Древните
цивилизации в българските земи. София, БАН, 2007, 18 – 25;
- Ст. Александров. Къснобронзов некропол в Сандански. –
В: Археологическо наследство. Трансгранично сътрудничество и
обмен на информация в областта на културата, теорията и
практиката. Кюстендил, 2007, 80 – 81.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- „Бронзовата епоха в българските земи”, СУ „Св. Климент
Охридски”, 30 часа;
- „Погребални обреди в археологията”, ВТУ, 30 часа.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант, СУ „Св. Климент Охридски”;
- 1 дипломант, ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (НАИМ – БАН);
- 1 докторант (СУ „Св. Климент Охридски”).
4.2. Лекции в чужди университети
- Белградски университет „Бронзовата епоха в българските
земи”, 3 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Разкопки и
проучвания”;
Член
на
редакционната
колегия
на
„Studia
Praehistorica”;
- Член на редакционната колегия на списание „Минало”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на ДС на НАИМ – БАН;
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н. с. ІІ ст. д-р Таня Христова(Секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на археологически разкопки на
къснобронзов некропол на обект Епископска базилика в гр.
Сандански.
Ръководител
на
разкопките:
ст.н.с.
Стефан
Александров. В хода на проучванията се констатира, че
некрополът продължава и в североизточна посока. Проучи се
бебешки гроб с богат гробен инвентар. Разкопките са
финансирани по проект за трансгранично сътрудничество между
Сандански и Кавала (към проект на СТА „Тракийската култура
през бронзовата епоха”);
- Заместник ръководител на спасителни археологически
проучвания по трасето на Дунав мост 2. Ръководител на
разкопките: ст.н.с. Стефан Александров. Археологическите
разкопки се проведоха в м. Гриндул в землището на с. Антимово,
общ. Видин. Разкриха се материали от ранножелязната епоха.
Локализира се мястото на публикувания от А. Чилингиров в
началото на ХХ век некропол от късната бронзова епоха. Проучи
се един гроб с трупоизгаряне. Финансирането е по договор с
Министерство на транспорта (към проект на СТА „Тракийската
култура през бронзовата епоха”);
- Заместник ръководител на спасителни археологически
проучвания по трасето на АМ Марица. Ръководител на разкопките:
ст. н. с. Стефан Александров. Археологическите разкопки се
проведоха в м. Каратли в землището на с. Крум, общ.
Димитровград. Проучиха се три надгробни могили и тяхното
околомогилно пространство. Откриха се редица структури
свързани с погребалните обреди. Финансирането е по договор с
Фонд републиканска пътна инфраструктура (към проект на СТА
„Тракийската култура през бронзовата епоха”);
- Ръководител на теренни археологически обхождания в
територията на общ. Долна Митрополия. Обхожданията се
осъществиха в землищата на селата Биволаре, Рибен и Подем.
Локализираха се един обект от Османския период, три от
халколита и една надгробна могила. Финансирането е от спонсори
(към проект на СТА „Тракийската култура през бронзовата
епоха”).
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1.2. Други изследователски теми
- Обработка на колективна находка от бронзови предмети,
съхранявана в РИМ – Шумен. Находката се състои от над 100
бронзови предмета, която включва девет цели сърпа, един келт,
връх за копие и фрагментирани сърпове всичките депонирани в
керамичен съд. Целта на обработката е публикация на
колективната находка.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Т.
Геофизично
Мало поле,
открития и

Христова, Б. Атанасов, Г. Иванов, Г. Ганецовски.
проучване и сондажни археологически разкопки в м.
с. Градешница, община Криводол. – В: Археологически
разкопки през 2006 г. София, 2007, 228 – 230.

2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Т. Христова, Г. Нехризов. Бронзов меч от Видинско;
- Т. Христова. Появата на калаения бронз в българските
земи и технологичните нововъведения при производството на
бронзови предмети през ранната и средната бронзова епоха.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия за
съдбата на археологическите обекти по АМ Марица.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

определяне

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на Археологически открития и
разкопки;
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- Съставител на Годишен отчет за 2006 г. на НАИМ – БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Помощник на научния секретар на НАИМ – БАН – до юни
2007 г.;
- Секретар на Секция за тракийска археология – от
ноември 2007 г.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Панайотов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен консултант на спасителни археологически
проучвания по трасето на АМ – Марица. Ръководител на
разкопките: ст.н.с. Стефан Александров. Археологическите
разкопки се проведоха в м. Каратли в землището на с. Крум,
общ. Димитровград. Проучиха се три надгробни могили и тяхното
околомогилно пространство. Откриха се редица структури
свързани с погребалните обреди. Финансирането е по договор с
ФРПИ. Към проект на СТА Тракийската култура през бронзовата
епоха;
1.2. Други изследователски теми
- Ямната култура на юг от Стара планина. Обработка на
материал от проучваните надгробни могили на юг от Балкана с
цел публикация на монография.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Теория и методи в археологията”, СУ „Св. Климент
Охридски”;
- „Погребални обреди в археологията”, СУ „Св. Климент
Охридски”, магистърски курс.
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4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант СУ „Св. Климент Охридски”;
- 1 докторант ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на дисертация за получаване на научна и
образователна степен „доктор” на Георги Иванов „Погребални
практики в Централните Балкани през късната бронзова епоха”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на списание Археология.
ст. н. с. II ст. д-р Георги Китов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на
тракийски могили в землищата на селата Тополчане и Калояново,
общ. Сливен. Зам. ръководители – Диана Димитрова (ТЕМП) и
Николай Сираков (РИМ – Сливен). Проучени бяха 10 могили. Три
от тях са без материали и съоръжения и времето на натрупване
не може да се определи, 3 са от предримската и 4 от римската
епоха.
• В Божкова могила е изграден храм от бигорови блокове с
преддверие и камера, разрушени и ограбени в древността;
• В Далакова могила в началото на ІV в. пр. Хр. е
изградена примитивна дървена гробница, в която е
погребан тракийски владетел – най-вероятно Терес ІІ. В
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средата на равна почти квадратна площадка (4,9 х 4,9 м)
е положено тялото в направление С – Ю (крака).
Погребението е орфическо – главата е отсечена и
поставена върху коремната област. Отрязана е и фаланга
от пръст със златен пръстен-печат, поставена на същото
място. Наоколо са подредени дарове и лични вещи.
Керамични съдове – 5 леканета с червенофигурна украса в
керченски стил, лекит с изображение на Нике в овална
рамка, три тасоски амфори с печати, други съдове и
фрагменти;
метални
съдове
–
бронзова
ситула
с
изображения на мястото на захващане на превезлата,
сребърна чаша (гобеле) с вертикални канелюри, сребърен
ритон с позата и протоме на кентавър, сребърен ритон с
глава на млад овен и две сцени с по три мъжки и три
женски фигури (една от тях е с високо вдигнати ръце с
двойна брадва, с която се кани да разсече въображаем
враг); две златни фиали с канелюри. Въоръжението е
представено от сребърен шлем с украса, разкошна
пластинчата ризница със сребърни и бронзови украси,
мечове, върхове на копия, няколко десетки върхове на
стрели от бронз, много със запазени дървени части.
Конската амуниция е от множество сребърни и златни
украси – начелник и наносник с пластични изображения на
грифони, набузници тип скачени лапи и подобни, но без
украса, 4 кръгли златни апликации с растителна
орнаментация, 4 златни и 6 сребърни камбанки, различни
по големина розети, различни по форма и размери маниста
и др. В коремната област е поставена и златна фиаламаска с примитивно изпълнено човешко изображение с
лицето нагоре. Предметът първоначално е използван като
фиала с украса от силно удължени листа от вътрешната
страна.
Впоследствие
фиалата
е
изправена
чрез
изчукване, в резултат на което на границата межда
стените и шията са се получили пропуквания. В двата
края са пробити отвори за пришиване или приковаване.
Пръстенът е печат с дълбоко и майсторски врязано
изображение на мъжка глава на средна възраст в профил.
Изражението е интелигентно, косата и мустаците са
грижливо сресани. Общите очертания на лицето и орловият
нос напомнят главата на Севт ІІІ, което подхранва
идеята за династична наследственост сред тракийските
владетели. Околовръст са врязани букви, които оформят

•

•

•

надпис с две царски имена в генетивус – SHUSA THРHTWS –
Севт син на Терес или Терес син на Севт. Предложени са
още няколко четения. Най-приемливо ми изглежда, че в
Далакова могила е погребан споменатият от Ксенофонт и
нееднозначно приеман или отхвърлян Терес ІІ, властвал
над одрисите през първата четвърт на ІV в. пр. Хр.;
В Танева могила са открити 2 гроба. При единия в урна са
събрани кремирани кости от горна половина на човешко
тяло с късове от череп, заедно с три пръстена печати,
фибула и др. предмети. Вторият гроб е площадка, върху
която са разчистени кости от долна половина на скелет –
таз и крака. Една бронзова кана е с отделена дръжка,
която е поставена във вътрешността на един от
керамичните съдове. Сред тях се откроява ритон с тяло
на петел и глава на кон. Върху главата е моделирана
пластично апликация, в тръбичката на която е вкаран
кичур грива. На челото – също пластично е моделиран
царски знак – двойна брадва (лабрис). Погребението е
извършено в средата на ІV в. пр. Хр. Работната
хипотеза, че става дума за двойно погребение на един
тракийски владетел, разчленен по орфически, ще бъде
потвърдена
или
отхвърлена
след
получаване
на
резултатите от извършваната във ВМА ДНК експертиза;
В Ангелова могила са извършени три погребения чрез
трупоизгаряне на място в правоъгълни ями. Три от тях са
почти изцяло унищожени от иманяри. В четвъртата от
времето на Нерон (по сребърна монета) – І век, като
инвентар са поставени керамични съдове – 10 стомни, 3
амфори, 3 паници и 1 чаша, както и кръгла дървена маса
на три крака и стол, който наподобява съвременен
шезлонг. От дървените мебели бяха останали само отлично
запазени отпечатъци в глинестата почва. Гробове с
трупополагане и изгаряне са регистрирани в Лечкова
могила с голямо количество керамични и стъклени съдове
и накити (сред тях пет златни обеци);
В Юрукова могила върху площадка са начупени огромно
количество керамични съдове – преимуществено стомни и
амфори. Банкова могила е криела голям храм от камък и
тухла със стенописи, сега изцяло разрушен. Най-вероятно
е функционирал в първите две столетия на нашата ера.
По-късно – през ранновизантийската епоха, в насипа е
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интегрирана битова фурна с добре очертани и опечени до
светло кафяво стени;
Повърхностните пластове на Божкова, Лечкова, Ангелова и
Юрукова могила са използвани за средновековни некрополи. Някои
от гробовете са изключително богати и предлагат разнообразни
метални и стъклени накити – пръстени, обеци, гривни.
Разкопките са финансирани от Фондациите „Тракия” и „100те войводи”, Община Сливен, Ново Нордиск Фарма, НОЛА 7, Първа
инвестиционна банка и са подкрепени от множество други
институции.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Втора научна
край”. Хисар 3 – 4
Старосел”;
- Втора научна
тракийската култура”,
„Далакова могила”.

сесия „Тракийската култура и Хисарският
юни. Доклад „Тракийски култов център
конференция „Проучвания и проблеми на
Казанлък 31 август – 1 септември. Доклад

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Г. Китов. Архитектурните подмогилни паметници в
Долината
на
тракийските
владетели.
–
Известия
на
Археологическия институт, 39, 2006, 113 – 126 (отпечатана през
2007).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- G. Kitov. Das goldene Zeitalter der thrakischen
Kultur. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold
der Thraker . Basel, 2007, 39 – 50.
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2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Г. Китов. Златното време на тракийската култура. – В:
Древните цивилизации в българските земи. София, 2007, 3 – 47.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Г. Китов. Текст към дипляна „Долината на царете в
Сливенско”;
- Г. Китов. Текст към календар на ТЕМП за 2008 г.;
- Г. Китов. Текст към календар на Община Сливен за 2008
г.;
- Г. Китов. Текст към календар на фирма Novo Nordisk за
2008 г.;
- Г. Китов. Текст към календар на застрахователна
компания HDI за 2008 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- G. Kitov. The Valley of the Thracian Kings. – Minerva,
London, Nov. – Dec. 2007, 23 – 26.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- 2 студента от СУ „Св. Климент Охридски” – практика при
разкопки на могили в Сливенско.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Зам. гл. редатор на
археологически институт и музей”.

„Годишник

на

Националния
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изложба „Долината на тракийските царе в Сливенско”.
Септември, Регионален исторически музей Сливен. Представяне на
материали от разкопките през 2007 г.;
- Изложба „Археология 2007” в НАИМ – БАН. Представяне на
материали от разкопки през 2007 г.;
- ТВ филм „Златната маска” на Дискавъри чанел – юли 2007
г.;
- ТВ филм „Тракийската култура” на Хърватска телевизия –
август 2007 г.;
- ТВ филм „Долината на тракийските царе” Японска ТВ
компания. Септември 2007 г.;
- ТВ филм „Тракийската култура в Долината на царете”. ТВ
„Ал Джазира”. Октомври 2007 г.;
- Стотици участия и интервюта в телевизионни и
радиопредавания на наши и чужди медии.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Инвентиране на откритите при разкопки на могили в
Сливенско материали за фондовете на РИМ – Сливен – 330 инв.
номера;
- Консултации и контрол при консервация и реставрация на
материали от разкопките в Сливенско през 2007 г. – материали
от метал, керамика, стъкло, дърво и друг материал.
10. НАГРАДИ
- Награда „Граждански принос” на Общински съвет Сливен –
Статуетка „Огън” и 1 000 лв;
- Награда на НАИМ – БАН за археологически открития и
популяризация на археологията – 1 000 лв.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Диана Гергова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Селищна могила при с. Дядово, Новозагорско. Българояпонски проект. Проведени са разкопки в СИ част на могилата на
пласта от ранната бронзова епоха и продължени заложените през
2006 година сондажи за проверка на локализираните аномалии в
Източния и Западния сектор. Почистен, консервиран и експониран
е сондаж 1977 в северната част на могилата. Установени са нови
каменни укрепителни съоръжения от бронзовата и средновековната
епоха, жилища от средната бронзова епоха. Продължава
обработката на керамичния материал. Завършен е каталогът на
находките от проучванията на българския екип. Осъществена е
подготовката и е открита постоянна експозиция на място
„Селищна могила Дядово”.
Финансирането е от японска страна, Министерство на
културата, Проект на Програма JOBS. Работено е през януари –
юни, както и август – септември 2007 г. – 20 дни;
- Експедиция Бесика 2007. Могилен некропол в м. Авлии
(Орфенското), с. Любча, община Доспат. Некрополът от 28 могили
е от VI – I в. пр. н. е. През 2007 г. са проучени три могили.
Първата, с няколко концентрични кръга, вероятно е светилище на
богинята Бендида-Тъкачка. В централния кръг са открити три
олтара – скален къс, каменен кръг и „каменно цвете”. Открити
глинени тежести за стан и каменни хромели за стриване на жито,
много ритуално натрошени глинени съдове. В източната половина
са открити глинена глава на овен и три ритуални ями, запълнени
с късове от глинен олтар, фрагменти от съдове и въглени. Във
втората могила с кръг от големи необработени камъни, е
извършено ритуално погребение на глава на кон, символ на
слънцето. Третата могила има символичен характер;
- Теренни обхождания в общини Доспат и Борино.
Локализирани са обекти от праисторията, тракийския, античния,
средновековния период. Проучванията на експедиция „БЕСИКА
2007” са финансирани от „Гражданско сдружение за развитието на
община Доспат”;
- Национален резерват „Сборяново”. Поради неспазване
сроковете на финансиране на спечелен проект от страна на МОН,
не са правени проучвания.
1.2. Други изследователски теми
- Дядово. Проблеми на урбанизацията през бронзовата
епоха. Системата от ровове;
- Елинистическият некропол на Сборяново;
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- Ръководител на „Проект за подобряване на оборудването
на лабораториите на Археологическия институт с музей”,
спечелил културната помощ на Японското правителство за 2005 г.
Апаратурата е доставена, инсталирана и проектът завършен
успешно. По проекта е получена техника за оборудване на
Лабораторията на НАИМ, аудиовизуална техника, фотографска
техника и камера за инфрачервени заснимания, геофизичната и
геодезична апаратура за археологически изследвания в терена,
позволяващи извеждането на изследователската археологическа
работа
на
ново
технологично,
документационно
и
интерпретационно ниво.
Лабораторията е най-модерно оборудвана в страната и ще
покрива както изследователските нужди на НАИМ, така и на
археологическата колегия от цялата страна. Аудио-визуалната
техника позволява представянето на широката аудитория на
постиженията на българската археологическа наука в сградата на
Националния археологически музей.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Международен симпозиум „Културните коридори в
ЮИ
Европа”, организиран от Национално Сдружение „Българско
наследство”, март 2007. Доклад ”Сборяново – мястото, където се
пресичат коридорите на времето и на цивилизациите”;
- Честване „25 години Свещарска гробница и проучвания в
Сборяново”. Разград, 20 октомври 2007. (НАИМ, Национален
комитет на ICOMOS, Област Разград);
- Международна конференция „30 години българо-полски
проучвания по долината на Струма”. Доклад. Благоевград,
октомври 2007;
- Честване „30 години проучвания на селищната могила
Дядово” – септември 2007.
б) В чужбина
- Париж, ЮНЕСКО, януари 2007. Доклад „Траките и тяхната
култура”;
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Кембридж,
Великобритания,
Конференция
„Greek
colonization and indigenous populations”. доклад „Landscape
and Early Iron Age Society in Thrace”;
- IX Nordic TAG (ІХ скандинавска конференция по
теоретична археология), Орхуз, Дания, 10 – 12. Maй 2007.
Доклад „Археологически изследвания в мултиетнични райони в
България. Сборяново;
- Международна конференция по археометалургия. 17 – 21
юни, Аквилея, Италия; постер „Iron in the Early Iron Age
Thrace”;
- Международна конференция посветена на 25 годишнината
на Одринския университет. 28 – 29 септември; доклад „The Tombs
with Lantern roof. The megalithic origins of the Thracian
tombs”;
Годишна
среща
на
Европейската
археологическа
асоциация. Задар. Септември 2007; доклад „The Rites of
Immortalization in Ancient Thrace (I st mill. BC).”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- D. Gergova. Les tombaux thraces de la Bulgarie du
Nord-Est. – L’Archéologie (Paris), No 90, Juin-Juillet 2007, 8
– 11.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- D. Gergova. The Golden sandals. Folia Archaeologica
Balkanica. In honorem Verae Bitrakova Grozdanova, 2006, 111 –
117;
- D. Gergova Die Bestattungssitten der Thraker. – In:
Die Alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker.
Basel 2007, 59 – 68;
- D. Gergova. L’eschare dans le monde Thrace e Celte. –
In: Thracians and Celts (eds. V. Sirbu, D. L. Vaida.).
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Proceedings of the International Colloquium from Bistrita.
Cluj-Napoca, 2006, 149-166.
- D. Gergova. Sanctuaires et places de culte des Getes
dans la Bulgarie du nord-est. – In: Actes du colloque
international „Iron Age sanctuaries and cult places in the
Thracian world”, Brasov, Roumanie,63-78.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Д. Гергова. Проучвания в двора на Демир баба теке. –
В: Конференция, посветена на А. Явашов. 2007, 42 – 53.
- Д. Гергова, В. Кузманов, Я. Иванов. Геофизични
проучвания и археологически разкопки на шест могили от
елинистическия некропол на гетското средище в ИАР Сборяново, в
землището на Свещари, община Исперих, Разградска област. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
104-107.
- Д. Гергова, В. Кузманов, Я. Иванов, И. Катевски.
Геофизично проучване на четири могили от западната група на
елинистическия некропол на ИАР Сборяново, в землището на Малък
Поровец,
община
Исперих,
Разградска
област.
–
В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
107-108.
- Д. Гергова, Р. Василев, Й. Анастасов, Я. Иванов.
Археологически разкопки на ансамбъл от каменни сгради в м.
Бювен касабъ на територията на ИАР Сборяново, в землищата на
Малък Поровец и Свещари, община Исперих, Разградска област. –
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 108 – 111.
Д.
Гергова,
Х.
Камуро,
Т.
Кънчева-Русева.
Археологически разкопки на селищна могила при Дядово, община
Нова Загора. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г., София 2007, 101-104.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.1. Под печат
- Д. Гергова. Опазване на културното наследство и
културата на опазването. Предговор. В: Св. Георгиев. Правен
режим на културното наследство в Република България, ИКОМОСБългария.

92

2.3.2. У нас
2.3.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Гергова Д., К. Венедикова.
Българският Ерусалим. Агато 2007, 98 стр.

Демир

баба

теке.

2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Селищна могила Дядово. София, 2007.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- D. Gergova. In the footsteps of Alexander the Great
in the Mountain of the Bessi Oracles. – Tourism and
recreation. Special edition, nov. 2007.
- D. Gergova. Sboryanovo – touches to the eternity. –
Cherga.Bg, 22, 2007, 44 – 49.
- Д. Гергова. Сердонполис-Сердика-Средец-София. – Tour.
January 2007.
- Д. Гергова. Кое е по-ценно – 100 г кост или 852 г
злато ? – в. Сега, 09.10.2007.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Ръководител на българо-японски проект „Селищната
могила при с. Дядово, Новозагорско. Проучвания на бронзовата
епоха”
Договор
между
Токайски
Университет
и
НАИМ.
Финансирането е от японска страна 20 август – 21 септември
2007 г. Проведени са разкопки в СИ част на могилата на пласта
от ранната бронзова епоха и продължени заложените през 2006
година сондажи за проверка на локализираните аномалии в
Източния и Западния сектор. Почистен, консервиран и експониран
е сондаж 1977 в северната част на могилата. Установени са нови
каменни укрепителни съоръжения от бронзовата и средновековната
епоха, жилища от средната бронзова епоха. Продължава
обработката на керамичния материал. Завършен е каталогът на
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находките от проучванията на българския екип. Осъществена е
подготовката и е открита постоянна експозиция на място
„Селищна могила Дядово”. Финансирането е от японска страна,
Министерство на културата, Проект на Програма JOBS. Работено е
през януари – юни, както и август – септември 2007 г. – 20
дни.
б) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Управителния съвет на Българския Национален
комитет на ICOMOS – ЮНЕСКО;
- Член на Националния съвет за опазване на паметниците
на културата;
- Член на Научния съвет на Международната асоциация за
погребална археология – Браила;
- Член на Международната Шинто Фондация към ООН;
- Член на Европейската археологическа асоциация;
- Член на Световния археологически конгрес.
- Член на работната група към УС на БАН „Национална
идентичност и културно наследство” – с ръководител проф. Л.
Крумова. Предадена е писмена информация за НАИМ и са направени
приноси към заключителния документ върху проблемите и
перспективите на развитието на археологическата наука в
частност и на хуманитарните науки.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Защитена дисертация на 1 редовен докторант към НАИМ
(Н. Дерменджиев);
- Защитена дисертация на 1 задочен докторант към НАИМ
(М. Кузманов).
4.2. Лекции в чужди университети
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- Лекция „Открития и актуални проблеми на тракийската
археология” – Познански университет, 13.12.2007.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Управителния съвет на Националния комитет на
ICOMOS – България;
- Член на Националния съвет за опазване на паметниците
на културата – Министерство на културата;
- Член на експертния съвет на Фондация „Улпия Сердика”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
-

Поредица „Хелис” – редактор-съставител;
Поредица Getica – редактор-съставител;
Сборник в чест на М. Чичикова – редактор-съставител.
Сп. Istros;
Списание Tour.Bg.

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
преса.

Участие в ТВ поредицата „Непозната земя”;
Участие в ТВ предавания „ 7 дни”, ТВ” Европа”;
Участие в радиопредавания по „Хр. Ботев” и др.
Интервюта в различни вестници – местна и централна

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Експозиционен план на постоянна експозиция на място
„Селищната могила при с. Дядово” – Археологическ парк Дядово,
Новозагорско;
- Изложба „Свещарската гробница – реконструкция на
оригиналните цветове” – по повод 25 годишнината от откриването
на гробницата и началото на проучванията в резервата
„Сборяново – НАМ – София, октомври 2007;
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Инициатор
на
изложбата
„Сребърната
организирана съвместно с Посолството на Швеция.

библия”,

ст. н. с. ІІ ст. д-р Анелия Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни разкопки на ул. „Крайбрежна”
в ААР „Старинен Несебър”, м. март – април 2007, по договор
между НАИМ и Феста холдинг. Проучени са културни пластове с
дебелина до 5.00 м. и структури от ранната желязна епоха,
класическата и елинистическа епохи, от времето на късната
античност и средновизантийския период;
- Ръководител на спасителни разкопки на антична сграда
край с. Копривлен, Гоцеделчевско по проект за трансгранично
сътрудничество на община Хаджидимово, м. май – юни 2007 г.
Проучванията са проведени с цел осигуряване на достъп и
условия
за
извършване
на
консервационно-реставрационни
дейности. Отнети са ребрата, оставени между квадратите при
разкопки от предходни години. Прецизирани са статирафски
наблюдения;
- Ръководител на проучвания на надгробна могила в с.
Продановци, Самоковско, финансирани от община Самоков, м. юли
– август 2007. Проучена е надгробна могила с височина 12 м и
диаметър 60 м. Разчистена е крепидата от необработени камъни,
проучен е централният гроб, изграден от бипедални тухли.
Инвентарът се състои от керамични и стъклени съдове и стригили
от началото на ІІ в.;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на
надгробна могила №8 в м. Колокита до Созопол, м. август 2007
г. Отнети са ребрата на могилата, останали при проучването
през 2006 г. Открити са фрагменти от амфори.
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на чернофирнисова и конвенционализираща
коринтска керамика от антична Месамбрия, реализирано в периода
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м. ноември – декември 2007 г. с цел публикация в сборник с
резултати от разкопките, проведени през 2006 – 2007 г.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Спасителни разкопки в
Несебър 2006 – 2007 г.”;
- Втора международна кръгла маса на тема „Производство и
търговия на амфори в Черно море” – Китен, Несебър, Дебелт, 20
– 30 септември 2007. Доклад на тема „Амфорни печати от могила
№8 на нос Колокита при Созопол”;
- Междунарона конференция „Издирване на недвижими
археолоически
паметници:
постижения
и
перспективи
–
Благоевград, 08 – 10.10.2007. Доклад на тема: „Теренни
археологически издирвания в община Хаджидимово”.
б) В чужбина
- Международна конференция на тема „Контакти и
технологичен обмен между гърци и местни в граничните територии
на гръцките колонии” (VІІ – ІІ в. пр. Хр.) – Френска
археологическа школа в Атина, 15 – 17 март 2007. Доклад на
тема „Чернофирнисова кеамика от гръцките колонии и хинтерланда
им. Примери от българското Черноморие”;
- Международна конференция в Lattes, Франция, 28 март –
2 април 2007. Доклад на тема „Атическите модели в монохомната
керамика в древна Тракия”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Bozkova. V. Stolba, L. Hannestad (eds.).
Chronologies of the Black Sea Area in the Period c. 400 – 100
B.C. Aarhus University Press, 2005 (рецензия). – Archaeologia
bulgarica 11/1, 2007, 101 – 103.
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2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Bozkova, M. Tonkova. Le sanctuaire thrace à fosses
de Malko Tranovo dans la plaine de la Maritsa. – L’Archéologue
(Paris), No 90, Juin-Juillet 2007, 11 – 13.
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- A. Bozkova. Le commerce des sites indigènes entre
Odessos et le Danube à l’époque hellénistique avancée selon
les timbres amphoriques. – Anatolia antiqua (sous presse) –
акти на Round-table „Production and Trade of Amphorae in the
Black Sea”. Batumi, Trabzon, април 2006.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Bozkova. Die Thraker und ihre Nachbarn. – In: Die
alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker
(Ausstellungskatalog), Basel, 2007, 51 – 57.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Bozkova. Centres politiques et commerciaux de la
Thrace du Nord-Est à l’époque hellénistique avancée. – In: The
Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD). International
archaeological conference, Tutrakan, 06 – 07.10.2005 (ed. L.
Vagalinski). Sofia, 2007, 91 – 94.
- А. Божкова. Тракийците и техните съседи. – В: В.
Николов, К. Ников (ред.). Древните цивилизации в българските
земи. София, 2007, 80 – 87.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- А. Божкова. Чернофирнисови чаши с висок крак от
класическата епоха от България. – В: Сборник в чест на проф.
А. Милчева (ред. Е. Генчева).
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в международен проект: „GDRE Mer Noir” на CNRS
и БАН.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
часа.

- „Урбанизация в древна Тракия”, НБУ, един семестър, 30

4.1.2. Ръководство
студенти

на

- Ръководител на
магистри, общо 3 месеца.

дипломанти
лятна

или

лятна

практика

на

практика

трима

на

студенти

4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия на дипломна работа в СУ „Св. Климент
Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (Д. Василева, НАИМ – БАН).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (Хаджидимово, Несебър).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА
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- Член на редколегията на сп. Археология.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Милена Тонкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководство на теренни проучвания в землищата на
Бабяк, Краище и Белица, община Белица, Благоевградско.
Финансиране по проект за трансгранично сътрудничество (проект
BG 2004/016.782.01.06.03) по програма ФАР „Тракийските
светилища от двете страни на Българо-гръцката граница”. Бяха
регистрирани и прецизно локализирани с GPS 18 нови обекта,
сред които се открояват три скални светилища от І хил. пр.
Хр., два късноантични обекта с архитектура и късноантичен
плосък некропол;
- Ръководство на археологически разкопки на обект „Ямно
светилище от късножелязната епоха” в м. Карабюлюк при с.
Ябълково, община Димитровград (обект 9 по договор м/у НАИМ –
БАН и БДЖ). Бе финализирано проучването на обекта и бе
освободен теренът за строителство (към проект на СТА
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”);
- Ръководство на археологически разкопки на 2 надгробни
могили в м. Беличка чука, община Белица, Благоевградско.
Финансиране по проект за трансгранично сътрудничество (проект
BG 2004/016.782.01.06.03) по програма ФАР „Тракийските
светилища от двете страни на Българо-гръцката граница”.
Окончателно бе проучена могилата с уникален дървен саркофаг,
открит през 1995 – 1996 г., след което могилният й насип бе
възстановен. Бе проучена втора малка каменна могилка от същия
некропол (към проект на СТА „Проучване на тракийската култура
през късножелязната епоха”);
- Ръководство на спасителни археологически проучвания на
обект „Ямно светилище и средновековно селище в центъра на с.
Гледачево, община Раднево, обект „Двора”. Финансиране от ЕК
„Марица Изток”. Съвместно с Пламен Караилиев. Бяха проучени 20
ями от късножелязната епоха в западната част на обекта и 4
полувкопани жилища, гробове и ями от 11 – 12 в. Важни акценти
са откриването на яма с фрагменти от червенофигурен кратер от
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ІV в. пр. Хр. и яма с детски череп. Проучванията допринесоха
за изясняване на функционирането на светилището в неговата
западна периферия непосредствено до реката (към проект на СТА
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”);
- Ръководство на археологическо проучване на тракийското
светилище при с. Бабяк, община Белица, Благоевградско.
Финансиране по проект за трансгранично сътрудничество (проект
BG 2004/016.782.01.06.03) по програма ФАР „Тракийските
светилища от двете страни на Българо-гръцката граница”.
Съвместно с Алексей Гоцев. Бе разкрито обширно каменно
струпване – депо за дарове от ранножелязната епоха в сектор
„Малкото възвишение”, както и депа за дарове от късножелязната
епоха в сектор „Топ” (към проект на СТА „Проучване на
тракийската култура през късножелязната епоха”);
- Ръководство на геофизично и археологическо проучване
на тракийско селище от ранноелинистическата епоха в м. Халка
Бунар, с. Горно Белево, община Чирпан. Финансиране от Община
Братя Даскалови. Бе поставена стационарна планквадратна мрежа
на 16 дка, на тази площ бе извършено цялостно геофизично
проучване. При проверката на две от аномалиите бяха разкрити
останки от глинобитна постройка с орнаментирана есхара и яма с
над 50 натрошени съда, сред които и статуйка на божество от
кост от началото на ІІІ в. пр. Хр. (към проект на СТА
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”).
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство на проект (съвместен с Г. Атанасов и Ст.
Стойчев, РИМ, Шумен) на тема „Колекцията на Археологически
музей – Шумен от накити, апликации за конска амуниция и
ювелирни инструменти от V – І в. пр. Хр.”. Научна обработка и
подготовка за публикация. Финансиране по договор с Фонд „НИ”
при МОН. Продължи научната обработка на 150 ювелирни изделия и
инструменти от колекцията. Бяха подготвени рисунки на
находките и текстовата част на каталога. Бяха обработени
новопостъпили в РИМ – Шумен 25 находки. Финализиране на
проекта: бе подготвен научен и финансов отчет за двете отчетни
години (към проект на СТА „Проучване на тракийската култура
през късножелязната епоха”);
- Продължаване на научната обработка на обработените в
музея в Белица археологически материали по изследователски
проект на НАИМ за 2006 г., на тема „Депа за дарове и дарове от
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късножелязната епоха от светилището при с. Бабяк, Западни
Родопи” (научна обработка на материалите от проучванията на М.
Тонкова – археологически кампании през 1985, 1988 – 1989, 1994
– 1996 г.); към проект на СТА „Проучване на тракийската
култура през късножелязната епоха”;
- По проект на тема „Ювелирната мода в колониите по
Западното Черноморско крайбрежие (V – І в. пр. Хр.)” от 2005
г. продължи научната обработка на 10 пръстена-печати и други
накити от археологическите проучвания на некропола на Аполония
(към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през
късножелязната епоха”);
- Във връзка с изследователската задача „Обработка на
накитите от късножелязната епоха от колекцията на НАМ”
продължи научната обработка на накитите от късножелязната
епоха от отдел „Праистория” и подготовката на каталог на
всички ювелирни изделия от това време от НАМ (към проект на
СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната
епоха”);
- Подготовка на проект на тема „Колекцията от тракийски
накити от злато, сребро и бронз на Националния Археологически
институт с музей: металографски и технологичен анализ,
дигитализиране на артефактите. Създаване на база данни с
елементния
състав
и
технологичните
характеристики
на
автентичните тракийски накити от І хил. пр. Хр.”, одобрен в
конкурс на проекти към Фонд „НИ” при МОН (към проект на СТА
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”).
1.3. Участие в научни
конгреси:
а) В страната

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

- Международна археологическа конференция „Издирване на
недвижими археологически паметници: постижения и перспективи”,
Благоевград, с доклад „Резултати от теренните обхождания на
територията на община Белица, кампания 2007 г.”
б) В чужбина
- Международен колоквиум „Les Celtes entre les Thraces
et les Grecs” в гр. Lattes, France, с два доклада: M. Tonkova,
Chr. Landes „La villes thraco-grecque de Bizone. Résultats des
fouilles
bulgare-françaises”
и
M.
Tonkova
„Influences
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celtiques dans l’orfèvrerie des Thraces desІVe – IIIe s. av.
J.-C.”;
- Международен археологически симпозиум „The Eastern
Celts Between Hellenistic and Roman World” в гр. Vrsac, Сърбия
с доклад на тема: Le trésor de Chelustnitza et l’orfèvre rie En
Thrace du nord au Ier av. J.-C. – Ier ap. J.-C.;
- Лекция на тема „Ямните светилища – ритуална ареа на
човешките жертвоприношения в Тракия през късножелязната епоха”
на семинар в гр. Гевгели, Македония.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Bozkova, M. Tonkova. Le sanctuaire thrace à fosses
de Malko Tranovo dans la plaine de la Maritsa. – L’Archéologie
(Paris), No 90, Juin-Juillet 2007, 11 – 13.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Тонкова. Депа за дарове и дарове от късножелязната
епоха от светилището при Бабяк, Западни Родопи. – Годишник на
Националния археологически музей, 11, 2007, 51 – 85.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. Чуждестранни
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- M. Tonkova. Die thrakische Kultur wahrend der
hellenistischen Zeit. – In: Die Alten Zivilisationen
Bulgariens. Das Gold der Thraker, Basel, 2007, 77 – 90.
- M. Tonkova. Influences réciproques dans l’orfèvrerie
des Thraces et des Celtes au IVe – IIIe siècles av. J.-C. –
dans: V.Sirbu, D.L. Vaida (eds.). Thracians and Celts.
Proceedings of the International Colloquium from Bistrita.
Cluj-Napoca, 2006, 265 – 278.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
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- M. Tonkova. Les sanctuaires a fosses du Deuxième Age
du fer: la zone sacrée du sacrifice humain en Thrace.
Evidences archéologiques et interprétations. – Dans les Actes
du colloque international „Iron Age sanctuaries and cult
places in the Thracian world” a Brachov, Roumanie;
- M. Tonkova. Le trésor de Chelustnitza et l’orfèvrerie
En Thrace du nord au Ier av. J.-C. – Ier ap. J.-C. – В: Акти
на международен археологически симпозиум „The Eastern Celts
Between Hellenistic and Roman World”, Vrsac, Сърбия;
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Тонкова. Тракийската култура през елинистическата
епоха. – В: В. Николов, К. Ников, ред. Древните цивилизации в
българските земи. София, 2007, 48 – 59.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Тонкова. Накитите от Поморие и късноелинистическия
полихромен стил. – В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред.
Е. Генчева).
- М. Тонкова. Тракийският център при Халка Бунар и
неговата културно-историческа среда”. – В: Проблеми и
изследвания на тракийската култура, т. ІІІ, Казанлък.
- М. Тонкова. Резултати от теренните обхождания на
територията на община Белица, кампания 2007 г. – В: Акти на
международната археологическа конференция на тема „Издирване
на
недвижими
археологически
паметници:
постижения
и
перспективи”, Благоевград.
- М. Тонкова. Траки и келти: за произхода на един
декоративен мотив в елинистическото ювелирство” – В: Акти на
международната научна конференция „Траките и околния свят”,
Шумен.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
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- Ръководител от българска страна на проект на тема
„Научна обработка и подготовка за публикация на резултатите от
българо-френските проучвания на обект „Депо от ІІІ – І в. пр.
Хр.” на сектор „Крайморски квартал на Бизоне”, (южната
приморска тераса на нос Чиракман) на археологически комплекс
„Бизоне-Каварна”. Съвместно с Кристиан Ланд от l’Institut
National d’Histoire de l’Art, Париж, Франция. Продължава
научната обработка на материалите във връзка с подготовката на
публикация на резултатите от проучванията (към проект на СТА
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Антично ювелирно майсторство”, СУ, 45 часа;
- ARH 304 „Светилища и култове в Тракия”, НБУ, 30 часа.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- Ръководство на 6 студенти по време на участието им в
археологическите
проучвания на
обектите
при
Ябълково,
Гледачево, Белица, Бабяк и Халка Бунар при с. Горно Белево.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия на магистърската теза, НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (НАИМ, И. Караджинов).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия по актуализиране на колекцията от
благородни метали от репрезентативния фонд на НАМ;
- Член на комисия на Министерството на културата (НИПК)
във връзка с опазването и бъдещото проучване на надгробни
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могили в селата Изворово, Винарово и Димитриево, Чирпанско,
като представител на НАИМ – БАН;
- Член на комисия на Министерството на културата (НИПК)
във връзка с опазването, бъдещото проучване и социализиране на
археологически обекти в община Белица, като представител на
НАИМ – БАН;
- Главен експерт (заедно с А. Гоцев) към проект за
трансгранично сътрудничество BG 2004/016.782.01.06.03) по
програма ФАР „Тракийските светилища от двете страни на
Българо-гръцката граница” (към проект на СТА „Проучване на
тракийската култура през късножелязната епоха”).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Участие в комплексна експертиза относно автентичността
на изделия на торевтиката по дело №НОХД 4872/05 в Софийски
градски съд;
- Рецензии на два изследователски проекта (на А. Гоцев и
на А. Божкова) към НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционната колегия на Годишник на НАИМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в научнопопулярен филм на Discovery channel;
- Интервю, публикувано в сп. Тема”, от 14 юли 2007 г.
относно археологическите открития в надгробната могила в м.
Белишка чука, гр. Белица;
- Интервю пред ТВ „Чирпан” за проучванията на селището
от ранноелинистическата епоха в м. Халка Бунар при с. Горно
Белево, Чирпанско;
- Участие в изложбата „Българската археология през 2007”
в НАИМ – БАН.
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ст. н. с. ІІ ст. д-р Алексей Гоцев

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Редовни археологически разкопки в емпорион Пистирос,
община Септември. Ръководител съм на съвместната българочешко-британско-френска експедиция за проучване на емпорион
Пистирос и неговите околности. При работата на общо 4
експедиции през 2007 г. (3 български и 1 чуждестранен екипа)
бяха проучени участъци в близост до източната крепостна стена
и на север от централната улица. Разкрити са многобройни
археологически материали и съоръжения, които се отнасят и към
трите фази от развитието на обекта – от началото на V
в.пр.н.е. до втората половина на ІІІ в.пр.н.е. Финансиране на
разкопките – Археологически музей „Проф. М. Домарадски” – гр.
Септември и по договори между НАИМ при БАН и от Карловия
университет в Прага (Чешка република);
- Археологически разкопки на тракийското светилище при
с. Бабяк, община Белица. Проучванията бяха съсредоточени върху
най-високата част на светилището, където се откриват остатъци
от постройка – строителна, керамика, керемиди, основа на
колона. Проучен бе и пласт от началото на РЖЕ в подножието на
Голямата кулминация. По проект „Тракийските светилища от двете
страни на българо-гръцката граница” финансиран по програма ФАР
трансгранично сътрудничество №BG 2004/016-782-01.06.03.
1.2. Други изследователски теми
- Теренни обхождания на територията на община Белица с
цел
локализиране
на
нови
археологически
паметници
и
набелязване на мерки за тяхното опазване и социализация. По
проект „Тракийските светилища от двете страни на БългароГръцката граница” финансиран по програма ФАР трансгранично
сътрудничество №BG 2004/016-782-01.06.03;
- Производство и разпространение на местната керамика,
работена на грънчарско колело в района на Емпорион Пистирос.
Обработка на местна керамика от добре датирани контексти от
проучванията на всички експедиции на Емпорион Пистирос.
Финансиране на проекта – Археологически музей „Проф. М.
Домарадски” – гр. Септември;
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- Ръководител на археологическите проучвания на общ
проект „Тракийски култови центрове в Западни Родопи” –
съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Подготовка за
публикуване на постигнатите резултати от теренните проучвания
през периода 2005 – 2006 г. Финансиране от ЮЗУ „Неофит
Рилски”;
- Планова задача за 2007 г. „Керамика от ранножелязната
епоха от светилището при с. Бабяк, Западни Родопи”. Приета на
заседание на НС на НАИМ – БАН на 12.04.2007 г.
1.3. Участие в научни
конгреси:
а) В страната

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

- Международна археологическа конференция „Издирване на
недвижими археологически паметници: Постижения и перспективи.
30 години от българо-полската експедиция в Благоевградска
област” 8 – 10 октомври 2007. Благоевград. Доклад на тема
„Теренни обхождания в района на Горна Марица и Западни Родопи”
от В. Танева, А. Гоцев, Л. Домарадска, Н. Ангелов, В. Дунева.
б) В чужбина
- International Symposium „Greek Colonization in
Mediterranean and Black sea”. March 26 – 30.2007, Cambridge.
Great Brittan. Доклад на тема „The Emporion Pistiros and its
cultural and natural environment”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- A. Gotzev Field Survey in the Envirrons of VetrenPistiros (1998 – 2004). – In: Bouzek, J., Domaradzka, L.,
Archibald, Z.(eds) Pistiros, IIІ, Prague, 2007, 111 – 116;
- J. Bouzek, Z. Archibald, L. Domaradzka, A. Gotzev, E.
Ivanova, D. Katincharova, G. Lazov, V. Taneva, J. Yourukova.
Pistiros and the Celts. – Eirene XLII, 2006, pp. 124 – 129.
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- A. Gotzev. The emporion Pistiros and its cultural and
natural environment. Actes of International Symposium „Greek
Colonization in Mediterranean and Black sea”. Cambridge, 2008.
2.2.2. У нас

2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.

- В. Танева, А. Гоцев, Л. Домарадска, Н. Ангелов, В.
Дунева. Теренни обхождания в района на Горна Марица и Западни
Родопи. Сборник статии от международната археологическа
конференция „Издирване на недвижими археологически паметници:
Постижения и перспективи. 30 години от българо-полската
експедиция в Благоевградска област”. Благоевград, 2008.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Ръководител на съвместен българо-чешко-британскофренски проект „Археологически разкопки на емпорион Пистирос.
Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренни проучвания по
горна Марица и Западни Родопи” срок на проекта: до края на
2010 г.
в) Участие в проекти в чужбина
- Координатор по осъществяване на археологически
проучвания и обновяване на музейната сбирка на гр. Белица. По
проект „Тракийските светилища от двете страни на БългароГръцката граница” финансиран по програма ФАР трансгранично
сътрудничество № BG 2004/016-782-01.06.03.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- „История на българската култура. Древни култури.”, ЮЗУ
„Неофит Рилски”, 30 часа лекции, 15 ч. упражнения.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (НАИМ, Я. Димитрова).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено мнение за представена дисертация за степента
доктор на науките за културата на доц. д-р Васил Марков от ЮЗУ
„Неофит Рилски” гр. Благоевград на тема „Културно наследство и
приемственост. Наследството на древноезическите свети места в
българската народна култура”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Представяне на сборници с публикации издание на
Национален Археологически институт с музей при БАН – Хелис ІV:
Изследвания, резултати и проблеми в „Сборяново”, София, 2005 и
Хелис V: Гетите – култура и традиции. 20 години проучвания на
Свещарската гробница и резервата „Сборяново”. Кръгла маса
„Нашето общо наследство”, Археологическият резерват. София,
2006. Академично издателство „Марин Дринов”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на тематико-експозиционен план
за постоянната археологическа експозиция на АМ „Проф. М.
Домарадски” – гр. Септември;
- Участие в изработването на тематико-експозиционен план
за обновяване на музейната експозиция в гр. Белица по проект
„Тракийските светилища от двете страни на българо-гръцката
граница”
финансиран
по
програма
ФАР
трансгранично
сътрудничество №BG 2004/016-782-01.06.03.
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н. с. І ст. д-р Красимир Ников

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих археологическо проучване на обект от ранната
желязна епоха и късния халколит в м. Пясъците, землище на с.
Знаменосец, община Раднево. Проучени бяха част от яма от
ранната желязна епоха и жилище от късния халколит. Финансиране
– община Раднево. (към проект на СТА „Траките – етногенезис,
култура и културни взаимодействия”);
- Ръководих сондажно археологическо проучване на обект
№14, ЛОТ 3 по АМ „Тракия” в землището на гр. Кермен.
Регистрирани и частично са проучени структури от бронзовата
епоха (жилище), късната желязна епоха (ями, жилище, два рова),
късната античност (гроб) и средновековието (жилище и яма).
(към проект на СТА „Траките – етногенезис, култура и културни
взаимодействия”);
- Участвах в археологическото проучване на надгробна
могила Чаталево, разположена източно от гр. Карнобат. Проучени
са 3 гроба от І-во хил. пр. Хр. и 1 от средната бронзова
епоха. Финансиране – община Карнобат и НФНИ. (към проект на
СТА
„Траките
–
етногенезис,
култура
и
културни
взаимодействия”);
- Участвах в спасителното археологическо проучване на
надгробна Тончова могила в землището на гр. Карнобат. Открити
са 4 гроба от ранната бронзова епоха (Към проект на СТА
„Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”);
- Участвах в спасителното археологическо проучване на
поле с обредни ями в м. Солждака в землището на бившето с.
Овчарци. Проучени са 15 съоръжения – ями, които се отнасят към
втория етап на ранната желязна епоха. (към проект на СТА
„Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка
съдове от Аполония
култура и културни
- Обработка
съдове от обект по

на архаичен комплекс от сиви монохромни
(към проект на СТА „Траките – етногенезис,
взаимодействия);
на архаичен комплекс от сиви монохромни
АМ Тракия (обходен път), в землището на гр.
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Карнобат (към проект на СТА „Траките – етногенезис, култура и
културни взаимодействия).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Ников. Спасителни археологически разкопки на обект
обредни ями от КЖЕ – Дана Бунар 2. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 183 – 185;
- К. Ников, Д. Стоянова. Спасителни археологически
разкопки на обект Дана Бунар 3. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 185 – 187.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- S. Alexandrov, K. Nikov. Die Entstehung der
thrakischer Kultur. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens.
Das Gold der Thraker. Basel, 2007, 25 – 32.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- С. Александров, К. Ников. Формиране на тракийската
култура. – В: Древните цивилизации в българските земи. София,
2007, 18 – 25.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в българо-френски проект „Търговията в Черно
море в гръцката епоха”. Ръководител от българска страна А.
Божкова.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Керамиката в Тракия през ранната желязна епоха”, СУ,
45 часа;
- „Археологическа документация”, СУ, 90 с. часа.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия на магистърска теза, СУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 6 комисии свързани с дейността на НАИМ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
Зам.
главен
редактор
на
редколегията
на
„Археологически открития и разкопки”. Издаден пореден том от
поредицата за 2006 г. (Издателство Фабер);
- Научен редактор (съвместно с Васил Николов) на сборник
Древните цивилизации в българските земи (София, 2007;
Издателство Фабер);
- Научен редактор и консултант на Книга за археологията
(автор Енцо Бернардини, София, 2007; Издателство Рива);
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в 2 телевизионни предавания – БНТ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
г.).

- Заместник научен секретар на НАИМ (01.01 – 31.06.2007
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н. с. І ст. д-р Христо Попов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Селище от късната бронзова и ранната желязна
епоха” Куш Кая в землището на с. Вълче поле, община Любимец.
Научен ръководители: д-р Христо Попов. Теренното проучване
беше осъществено в периода края на 25.06.2007 – 22.08.2007 г.
Разкопките са продължение на проучванията, започнати през 2005
и 2006 г. Основните резултати бяха постигнати в Сектори І и
ІІ, като до този момент са регистрирани и напълно или частично
проучени 4 жилища от късните фази на късната бронзова епоха
(ХІІІ – ХІ в. пр. Хр.) и 3 жилища от първа и втора фаза на
ранната желязна епоха (общо датиране за различните структури Х
– VІІ в. пр. Хр.). Като основно постижение за теренните
проучвания през 2007 г. може да бъде изтъкнато установяването
на сигурни стратиграфски ситуации, отнасящи се към преходните
фази между късната бронзова и ранната желязна епохи. На места
дебелината на стратиграфските пластове за двата периода
достига 1,50 м. Финансиране НАИМ – БАН;
- Обект „Ямно поле от ранножелязната епоха и селище от
ранното
средновековие”,
с.
Капитан
Андреево,
община
Свиленград; научен ръководител д-р Христо Попов; Спасителни
разкопки по ЖП линията Пловдив – Капитан Андреево, по договор
между НАИМ и НКЖИ. Разкопките са продължение на спасителните
проучвания от 2005 и 2006 г. През 2007 г. теренната работа бе
осъществена в периода 24.09. – 25.11.2007 г. Броят на
проучените
вкопани
структури
достигна
191,
като
преобладаващата част от тях са от късната фаза на
ранножелязната епоха (VІІІ – VІ в. пр. Хр.). Съществено беше
разширена
информацията
за
периода
на
обитаване
през
ранноелинистическата епоха (ІV – ІІІ в. пр. Хр.). Структурите
от този период са концентрирани в източните части на обекта.
Нов момент в проучванията донесе разкриването на 1 жилище и
няколко ями от ранната бронзова епоха (Ранен бронз ІІ-ІІІ).
Съществено бе обогатена информацията за ранносредновековното
селище. От този комплекс бяха проучени нови 5 жилища. Общият
брой на разкритите и проучени в периода 2005 – 2007 г.
достигна 12. Резултатите от разкопките през 2007 г. дават
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възможност селището да бъде датирано в периода VІІ – ІХ в.,
като се повиши горната хронологическа граница, в сравнение с
досега известната. Проучването на значителна по обем площ
позволи
да
бъдат
направени
съществени
наблюдения
за
вътрешноселищното устройство, конструкцията на жилищните
съоръжения и да бъдат обособени различни етапи в обитаването,
свързани с тях. След осъщественото спасително археологическо
проучване в рамките на три археологически кампании, на обща
площ от около 4000 м2. теренът в района на железопътната гара
на с. Капитан Андреево беше освободен за строителни работи.
Финансиране – НКЖИ;
- Теренни обхождания в землищата на селата Камилски дол
и Вълче поле, общини Любимец и Ивайловград. Научен ръководител
д-р Христо Попов. Теренната регистрация е етап от дългосрочна
програма за проучване на рударски и металургични центрове от
желязната епоха в Източните Родопи. Основните резултати бяха
постигнати в северните части на землището на с. Камилски дол,
където бяха открити високи концентрации на археометалургични
структури
от
различен
характер
(рудници,
галерии).
Обобщаването на резултатите от 2007 г., заедно с тези от 2005
и 2006 дава основание да се изкаже твърдението, че в землищата
на двете съвременни села през античността е съществувала добре
развита рударска и металургична промишленост. Следващият етап
от проекта е свързан със сондажни разкопки на някои от
регистрираните производствени структури и ще бъде осъществен в
рамките на съвместен българо-немски проект.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); презентация на новия формат на поредицата
„Археологически открития и разкопки”.
б) В чужбина
- Международна конференция „Der Schwarzmeerraum vom
Äneolithikum bis in die Früeisenzeit (5000 – 500 v. Chr.),
Тбилиси, Грузия, 17 – 20.05.2007 г.; участие с доклад „Die
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spätbronzezeitliche und ältereisenzeitliche
Kaja beim Dorf Valče pole, Südostbulgarien”.

Siedlung

Kusch

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Х. Попов. С. Илиев. Теренни обхождания на територията
на община Любимец. – Известия на Исторически музей – Хасково,
3, Стара Загора, 2007, 46 – 63;
- Х. Попов, Д. Василева, Г. Дянкова. Спасителни разкопки
на ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище
при с. Капитан Андреево (обект №27, км. 312+550 – 312+850 по
трасета на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево). –
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 194 – 198;
- Х. Попов, С. Илиев. Селище от късната бронзова и
ранната желязна епоха в м. Куш кая, с. Вълче поле, община
Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2006 г.,
София, 2007, 199 – 203;
- Х. Попов, С. Илиев. Теренни обхождания в землищата на
селата Вълче поле, Камилски дол и Малко градище. –
Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, 2007,
620 – 623;
- Х. Попов. Селищен обект Куш кая в контекста на
обитаването през ранната желязна епоха в района на Средна
Арда, Източни Родопи. – Сборник Есенни четения Сборяново.
Селищен модел в Североизточна България, т. 4, Варна, 2006, 47
– 65;
- Х. Попов. Alexander Fol, Jan Lichardus (†), Vassil
Nikolov (Hrsg.). Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus –
Philipp von Zabern Verlag, 2004, 384 стр. ISBN 3-8053-3341-2.
ANAMNEISIS, 3, 2006, 185 – 211.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Х. Попов. Селищен обект Куш кая в контекста на
обитаването през ранната желязна епоха в района на Средна
Арда, Източни Родопи. – В: Есенни четения Сборяново;
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- Х. Попов, З. Цинцов. Археометалургични проучвания в
района на с. Вълче поле. – Интердисциплинарни изследвания.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ch. Popov. Aspekte der thrakischen Archäologie der
späten Bronze und der Eisenzeit in Bulgarien. – In: Die alten
Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker. Katalog einer
Ausstellung vom 15. März bis 1. Juli 2007 in Antikenmuseum
Basel und Sammlung Ludwig, Basel, 2007, 33 – 37.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- H. Popov. Archäometallugische Prospektionen im Bereich
der Dörfer Vǎlče Pole und Kamilski Dol, Südostbulgarien
(Festschrift für Prof. Dr. Albrecht Jockenhölvel/Im Druck).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Х. Попов. Аспекти на тракийската археология на късната
бронзова и желязната епоха в България. – В: Древните
цивилизации в българските земи, София, 2007, 26 – 36.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Х. Попов. Жилища от ранносредновековното селище при
Капитан Андреево. – Сборник в памет на ст. н. с. Живка
Въжарова.
- Х. Попов. Сведения за производство на керамика от
ранножелязното селище в м. Куш кая, край с. Вълче поле. – В:
Сборник в чест на доц. Ст. Ангелова (ред. Р. Колева).
- Х. Попов. Характеристики на обитаването в периода ІІ –
ІІІ в. сл. Хр. в източната периферия на родопския рид Гората –
В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред. Е. Генчева).
- Х. Попов, З. Цинцов, С. Илиев. Методи на теренна
регистрация при издирване на следи от антични рударство и
металургия в района на Източните Родопи (Сборник с доклади от
международна научна конференция на тема: „Издирване на
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недвижими археологически паметници: постижения и перспективи.
30 години от българо-полската археологическа експедиция в
Благоевградска област”, Благоевград).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Х. Попов. Дългосрочна програма
проучвания. – Везни, 2007, 7, 26 – 27.

за

археологически

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Подготовка и начало на реализация на международен
договор за археометалургични изследвания между НАИМ – БАН и
Семинар за пра- и протоистория при Вестфалския университет,
Мюнстер, Германия. Тема на проекта „Желязо и злато. По следите
на тракийската металургия от късната бронзова и желязната
епоха”. Проектът спечели конкурс за междуинституционално
партньорство и получи финансиране от страна на фондация
Alexander von Humboldt. Ръководители на проекта са от немска
страна проф. д-р Албрехт Йокенхьофел (Вестфалски университет,
Мюнстер, Германия) и от българска страна д-р Христо Попов,
НАИМ – БАН. Предвижда се проектът да функционира в периода
2008 – 2011 г., като археометалургичните проучвания на екипа
завършат със съвместна публикация.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 3 междуведомствени комисии за определяне на
съдбата на археологически паметници.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

- Главен редактор на поредицата Археологически открития
и разкопки. Издаден поредния том (Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007) в нов формат;
- Участник в редколегията на сборника в чест на Мария
Чичикова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
г.);

- 2 интервюта във в-к Хасковска Марица (м. август, 2007
- Интервю във в-к „Аз-буки”;
- Интервю за списанието на Съюза на учените в България.

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
г.;

- Научен секретар на НАИМ – БАН в периода І. – VІ.2007

- Участие в дейността на Съвета за теренни проучвания,
като секретар на НАИМ – БАН при издаването на разрешенията за
теренни проучвания за 2007 г. (около 250 разрешения);
- Член на 3 комисии, свързани с дейността на НАИМ – БАН.
д-р Георги Нехризов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на разкопките на тракийското светилище Аул
кая, при с. Долно Черковище, общ. Стамболово, Хасковска област
– май – юни 2007 г. Проучванията се проведоха в три участъка
от обекта – скална площадка, западен и южен сектор и целяха
изясняване на стратиграфията, хронологията и функциите на
обекта. На скалната площадка бяха установени структури,
свързани с провеждане на ритуални действия през КБЕ, в другите
два сектора се проучиха културни напластявания от РЖЕ.
Финансиране: Проект по програма ФАР за трансгранично
сътрудничество с Р Гърция. (към проект на СТА „Траките –
етногенезис, култура и културни взаимодействия”);
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- Ръководител на сондажни разкопки на обект №13 по
трасето на пътя І-5 Подкова – разклон за Джебел при с.
Градинка, общ. Момчилград – август – септември 2007 г. В три
от заложените сондажи се попадна на археологически материали
от РБЕ1 – вероятно останки от селище. Финансиране: по договор
с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. (към проект на
СТА „Проучвания на тракийската култура в българските земи през
бронзовата епоха”);
- Ръководител на спасителни разкопки на тракийска зидана
гробница при с. Черничино, Ивайловградско – септември 2007 г.
Проучена е отчасти разрушена от иманяри гробница от ІV – ІІІ
в. пр. Хр. Взети са мерки за аварийна консервация на паметника
и е изградено е защитно покритие. Финансиране: Община
Ивайловград (към проект на СТА „Тракийската култура в
българските земи през желязната епоха”);
- Ръководител на спасителни разкопки на два долмена при
с. Васково, общ. Любимец – октомври 2007 г. Проучени са
гробните камери, разкрити са кожусите от кварцитни камъни и
предвходните пространства. Откриха се материали, главно
керамични фрагменти от РЖЕ2 и римската епоха. След приключване
на разкопките кварцитните кожуси са възстановени и са укрепени
стените на долмените. Финансиране: Община Любимец. (към проект
на СТА „Тракийската култура в българските земи през желязната
епоха”);
- Ръководител на теренни обхождания за издирване на
археологически обекти в община Джебел. Изследвани са землищата
на 8 села от общината, като е покрита площ от 45 км2,
регистрирани са 18 нови и е актуализирана информацията за още
7 вече известни обекта. Финансиране: Община Джебел. (към
проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”).
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство и администриране на дейностите по
Археологическа карта на България (към проект на НАИМ – БАН
„Археологическа карта на България”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

а) В страната
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срещи,

конференции,

симпозиуми

и

- Участие в Международна научна конференция на тема:
„Издирване на недвижими археологически паметници: постижения и
перспективи. 30 години от българо-полската археологическа
експедиция в Благоевградска област” състояла се в Благоевград
от 8 до 12 октомври 2007 г. с два доклада: „Археологическа
карта на България в периода 2000 – 2007 г.”; Наблюдения върху
формирането и развитието на селищната система в областта
Царичина, Източни Родопи”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Г. Нехризов. Спасителни разкопки на западния склон на
Ада тепе, през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г., София 2007, 173 – 176;
- Г. Нехризов. Обект от ранната бронзова епоха и
ритуални ями от желязната епоха при Свиленград. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г., София 2007,
176 – 180;
- Г. Нехризов, С. Илиев. Разкопки на долменен некропол в
м. Баямлъка, при с. Васково, общ. Любимец. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г., София 2007, 180 – 183;
- Г. Нехризов. Издирване на археологически паметници на
територията на община Джебел през 2006 г. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г., София 2007, 619 – 620.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Ритуални ями от желязната
епоха при Свиленград. – В: Спасителни археологически
проучвания по трасето на железопътната линия Пловдив –
Свиленград през 2005 г.;
- Г. Нехризов. Класификационна схема на трапезната
керамика от ранната желязна епоха от Източните Родопи. – В:
Юбилеен сборник в чест на М. Чичикова.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
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- Автор на 90 статии, представящи археологическите
обекти в населените места от област Кърджали и община
Ивайловград в Tabula Imperii Romani. – In: TIR K35 –
Philippopolis (ed. R. Ivanov).
- Г. Нехризов. Археологическа карта на България в
периода 2000 – 2007 г.;
- Г. Нехризов. Наблюдения върху формирането и развитието
на селищната система в областта Царичина, Източни Родопи.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- Лятна практика за 2 месеца на 6 студенти от СУ „Св.
Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в заседанията на Съвета за теренни проучвания
към НАИМ – БАН;
- Участие в контролната комисия към Съвета за теренни
проучвания към НАИМ – БАН;
- Участие в работата на комисията за инфраструктурни
проекти;
- Участие в комисии за оценка на археологически
паметници и за даване на препоръки за тяхното опазване като
представител на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на експертни оценки за опазване на
културното наследство като експерт по ОВОС.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционната колегия на изданието „Спасителни
археологически проучвания по трасето на железопътната линия
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Пловдив – Свиленград през 2005 г.” (заедно с проф. д. и. н. В.
Николов и д-р Ю. Цветкова).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Консултант съм на 2 серии от поредицата „Непозната
земя” по БНТ;
- Представих резултатите от проучванията при с. Д.
Черковище на пресконференция в Хасково;
- Дадох интервюта за национални и местни медии за
резултатите от разкопките на тракийското светилище Аул кая при
с. Д. Черковище, общ. Стамболово и тракийската гробница при с.
Черничино, общ. Ивайловград;
- Изнесeни лекции за опазването на археологическото
наследство в общини Ивайловград и Маджарово;
- Изнесени лекция за археологическото наследство на
Източните Родопи пред дипломанти от УАСГ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготвих частта „Тракийската култура в Югоизточните
Родопи (ХV – І в. пр. Хр.)” от концепцията за експозиция на
Исторически музей Ивайловград – раздел Археология.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на проект: „Спасителните разкопки по ЖП
линията Пловдив – Свиленград – границата”;
- Подготвен договор с приложения с НК „ЖИ” за провеждане
на спасителните разкопки по ЖП линията Пловдив – Свиленград
през 2007 г.;
Подготвени
договори
с
археолозите,
провеждащи
спасителни разкопки по ЖП линията Пловдив – Свиленград –
границата през 2007 г.;
- Изготвени 47 справки от АИС „АКБ” за научни
изследвания и по искане на общини, РПУ и прокуратура;
- Приети и оценени 362 изготвени регистрационни карти за
АИС „АКБ” през 2006 г.;
- Подготвени отговори на 11 писма и 6 становища на НАИМ
– БАН до държавни институции и физически лица.
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специалист-проучвател Даниела Агре
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки
по „Програма Странджа” на тракийски обекти в общините Елхово,
Болярово, Средец и Царево.
• Археологически проучвания на могила в землището на с.
Стройно, общ. Елхово – ръководител Даниела Агре.
Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Елхово.
Проект на СТА. Втори сезон продължи проучването на
Райкова могила край с. Стройно. В нея бе открит богат
гроб от римската епоха. Ритуалът е кремация, останките,
от която са положени в каменен саркофаг. В саркофага са
поставени лични вещи и дарове на покойната. С найвисока естетична, музейна и художествена стойност са
златните накити. Като дар до саркофага са поставени
керамични съдове, тоалетно сандъче и бронзови съдове,
предварително ритуално умъртвени. Два от съдовете се
нареждат сред най-красивите бронзови съдове от римската
епоха, открити на територията на България. В южната
периферия на могилата е разкрита яма, в която са
кремирани два коня с богата амуниция и колесницачетириколка.
Гробът
безспорно
принадлежи
на
представителка на местната тракийска аристокрация,
която е починала на възраст около 20-25 години в края
на І – началото на ІІ век. Проучваната могила е
издигната върху плосък некропол от КЖЕ. Проучванията на
обекта продължават;
• Археологически проучвания на могила в землището на с.
Бояново, общ. Елхово – ръководител Даниела Агре.
Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Елхово.
Проект на СТА. Проучена е „Лозянската” могила намираща
се в землището на село Бояново. Тя представлява сложен
ритуален комплекс. В нея са извършвани погребения от
РБЕ до КЖЕ. Разкритите материали са от изключителна
важност са изясняване на континюитета между РБЕ – СБ –
КБЕ. Могилата е издигната през РБЕ, като по-късно през
средния и късния бронз в насипа й са вкопани и гробове.
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•

•

В центъра на могилата в началото на ІV в. пр. Хр. е
вкопан гроб на тракийски войн-аристократ погребан с
част от въоръжението си и бойния кон. В гроба са
открити златни и сребърни накити. При коня е открита
бронзовата амуниция от оглавника му. Проучената могила
е интересна с широкия хронологически период на
използване, което при проучванията през последните
години изяснява една картина свързана с богатите
гробове от средата на І-то хил. пр. Хр. в този район на
Тракия и връзката им с по-ранни могилни съоръжения.
Тези гробове се вкопават в могили от бронзовата епоха,
след което върху тях е насипван могилен насип. Това е
една характерна черта за района на Югоизточна България,
която не е известна в други райони;
Археологически проучвания на могила в землището на с.
Синеморец, общ. Царево – ръководител Даниела Агре.
Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Царево.
Проект на СТА. Спасителни проучвания на една могила в
землището на с. Синеморец, която е част от голям
некропол. В могилата е разкрит гроб, с ритуал кремация
на място в специално изградена двустъпална гробна яма.
В гроба и около него са поставени различни дарове,
между които преобладават керамични, стъклени и бронзови
съдове, железните части на голямо легло. В една от
тризните в могилата са разкрити над 40 съда. Типът на
гробното съоръжение и материалите позволяват гроба да
се датира от ІІ в. сл. Хр. Съпоставката на откритите
материали при тазгодишните проучвания край Синеморец с
материали от вътрешността на Странджа от по-ранни наши
разкопки, показват налагаща се мода при използване на
определен тип съдове и гробни съоръжения, но в същото
време показват и голямото влияние на черноморските
градове върху населението от Черноморското крайбрежие;
Археологически проучвания на селищен обект в землището
на с. Синеморец, общ. Царево – ръководител Даниела
Агре. Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Царево.
Проект на СТА. Започна проучването на укрепен дом
разположен в землището на с. Синеморец. При проучването
бяха открити материали от два хронологически периода.
Първият се отнася най-общо към османската епоха.
Вторият период се отнася към елинистическата епоха. От
него са разкрити части от зид на масивна постройка, по
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който може да се съди, че става дума за дву- или
триетажна добре укрепена постройка. Тя е опожарена. Във
вътрешността на постройката са открити керамични съдове
от епохата. Откритите множество фрагменти от покривна
конструкция навеждат на мисълта, че проучваният обект е
представителна,
масивна
и
добре
укрепена
сграда
издигната около средата на ІІІ в. пр. Хр. Проучването
на този обект е от голяма важност за изясняване
характера на тракийските укрепени извън населени места;
• Археологически проучвания на долмен в землището на с.
Белеврен, общ. Средец – ръководител Даниела Агре.
Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Средец.
Проект на СТА. По проект за проучване на мегалитната
култура в Тракия продължиха изследванията на долмени в
землището на с. Белеврен. Проучен е един триделен
долмен в м. Цървендакови къшли. В пред фасадното
пространство на долмена е открит богат керамичен
материал, представен от чаши, паници, хранилищни
съдове. В предгробната и гробната камера са открити
девет
изцяло
запазени
керамични
съда
–
факт,
регистриран за пръв път в Тракия. Част от съдовете
вероятно са внос. В долмена са открити 7 бронзови
фибули, някои са от типове неоткривани до сега при
долмените в Тракия. Откритите материали позволяват
изграждането на долмена да се отнесе към края на VІІІ –
началото на VІІ в. пр. Хр.;
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки
по „Програма Средногорие” на тракийски обекти в общините
Пирдоп, Копривщица и Стрелча.
• Археологически проучвания на укрепен дом в землището
Копривщица – ръководител Даниела Агре. Финансиране
Геотехмин, Елаците МЕД – ОД, Община Копривщица.
Продължиха проучванията на укрепен обект „тюрзис” в м.
Смиловене,
в
землището
на
град
Копривщица.
Новооткритите материали показват, че строителството на
обекта е започнало в началото на ІV в. пр. Хр., като
през римската епоха обектът е бил обитаван отново. Найзначимото през сезона е откриването на част от гръцки
надпис върху каменна плоча.
• Научен консултант на археологически проучвания на долмен
в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово –
ръководител Деян Дичев. Финансиране фондация „Хоризонт”
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и община Елхово. Проект на СТА. Проучванията на долмен
№2 в землището на с. Г. Дервент са с огромна научна
стойност. За пръв път в долмен от територията на Тракия
е открит фриз от врязани зооморфни и геометрични
орнаменти. В центъра на фриза има дълбоко врязано
изображение на лабрис, обрамчен с кръг. До западната
стена, във вътрешността на дромоса, е открита част от
четиристранна колона върху която също са врязани
зооморфни и геометрични мотиви. Трябва да се отбележи,
че подобни елементи – колони и украса, до сега не са
откривани като елементи от долмени нито на територията
на съвременната България, нито на Балканския полуостров
като цяло. Откритите материали позволяват изграждането
на долмена да се отнесе към края на ІХ – VІІІ в. пр.
Хр.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка и класифициране на целия материал от ямите в
могили в комплексите от Българи и Вълчи извор – във връзка с
работа по темата „Ритуалните ями в Тракия през І-то хил. пр.
Хр.”.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие с доклад в регионални конференции в Ямбол и
Елхово – март и април 2007 г., тема на доклада „ Културата на
траките в долината на Тунджа”;
- Участие с два доклада в Националната археологическа
конференция в Смолян – май 2007 г.;
- Участие с доклад в регионална конференция в Хисар м.
юни: доклад „Тракийската култура през V – ІV в. пр. Хр. в
района на Панагюрска Средна гора”;
- Участие в международна конференция „Траките и морето”
в Царево м. септември: доклад „Елинистическата култура в
Югоизточна Тракия”;
- Участие с доклад в семинар организиран от ИМ –
Копривщица м. ноември – доклад: „Тракийски владетелски дом в
м. Смиловене, край Копривщица”.
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б) В чужбина
- Участие с доклад в международна конференция във Виена
– април 2007 г. тема на доклада: „Културата в ЮИ Тракия през V
– ІV в. пр. Хр.”;
- Участие с доклад в международен семинар Лозенград
(Турция) – октомври 2007 г. тема на доклада: Долмените в
Странджа – последни проучвания.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Д. Агре. Долмените в Странджа – последни проучвания. –
Сборник от международен семинар в Лозенград;
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Д. Агре. Тракийски могили от късноелинистическата
епоха в долината на река Вит, Ябланишка община. – Годишник на
Националния Археологически музей, 11, 2007, 86 – 104.
- Д. Агре. Огнената мистериалност на траките. Сб. Астея,
ІІ, Бургас, 2007, 24 – 31.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Д. Агре. Тракийската култура в периода V – ІV в. пр.
Хр. (по материали от Етрополско). Сборник в чест на Г. Китов.
- Д. Агре. Тракийска жрица от могила край Синеморец. –
ИМЮИБ.
- Д. Агре. Късноримски гробници от района на
Малкотърновско. – Сб. Астея.
- Д. Агре. Елинистическата култура в Югоизточна Тракия –
Сб. материали от международна конференция „Траките и морето”.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. Международни
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2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
Д.
Агре.
Проблема
интерпретации
фракийских
„владетельских” погребении. Запорожкий державний университет,
ХVІ. Запорожие, 2007, 102 – 114.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
- Три материала за „Енциклопедия България”.
2.5.1. Книги и брошури
- Брошура: Съкровището от Синеморец;
- Брошура: Тракийската култура в
Българи.

землището

на

с.

2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 5 материала във в. Труд, 4 материала във вестник „24
часа”, Стандарт, Дума, Телеграф, Новинар, АБВ; 3 материала във
вестник Делник – Ямбол; Морски фар –Царево и др.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Европейската асоциация на археолозите.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Ръководител на два проекта в НБУ.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- Ръководител на 1 дипломант за магистърска и 1 за
бакалавърска степен в НБУ, специалност „Археология”;
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- Лятна практика на 25 студенти от НБУ, СУ, ВТУ и ЮЗУ –
специалност
„Археология”
на
археологически
обекти
на
територията на Странджа и Средна гора – юни – ноември 2007 г.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 2 рецензии на бакалавърски дипломни работи, НБУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране на лятна школа със семинар през м.
септември 2006 в Царево – студенти от СУ, НБУ и ВТУ;
- Семинар в СУ „Св. Климент Охридски” със студенти от ІІ
курс по специалност „Археология”. Четири академични лекции
„Мегалитната култура в ЮИ Тракия”; „Тракийската култура –
класическа и елинистическа епоха в ЮИ Тракия” Странджа –
контактна зона с М. Азия и Гърция през РЖЕ”; „Римската култура
в ЮИ Тракия – по материали от разкопки на Д. Агре”;
- Семинар в НХА със студенти ІІІ курс по специалност
„Изкуствознание”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в три комисии по опазване на археологическото
наследство в качеството на представител на НАИМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Организиране на археологическа изложба в Етнографски
музей Елхово – юли 2007 г.;
- Консултант на документален филм посветени на
археологическите открития в Елховско – Канал 1 на БНТ;
Участие
в
документален
филм
посветен
на
археологическите открития в Странджа – телевизия BТV;
- Участие в телевизионни предавания по Канал 1 на БНТ,
БТV, ВВТ, Нова телевизия и др.;
- Публична академична лекция на тема „Тракийската
култура в ЮИ България”. – колеги и студенти от ЮЗУ;
- Публична академична лекция на тема „Тракийската
култура в Странджа”. – Ротари клуб – Ямбол;
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- Организиране на фотоизложба в Община Царево и
Синеморец;
- Организиране на фотоизложба в МОК „Елаците” – спонсор
на археологическите проучвания на територията на община Пирдоп
и Копривщица;
- Участие в множество радиопредавания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на тематико-експозиционен план за музея в
Царево;
- Опис на всички археологически материали открити в
Царевска община – за музея в Царево;
- Участие в подготовката на археологическата изложба в
НАИМ с материали от разкопките в Копривщица, Белеврен,
Стройно, Г. Дервент.
10. НАГРАДИ
- Награда на ръководството на НАИМ за постижения в
археологията през 2007 г.
специалист – проучвател Марлена Кръстева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологически проучвания – ръководител на обект 14,
път І-5 Джебел – Маказа – октомври – ноември 2007 г.;
- Археологически проучвания – ръководител на обект
„Градището” – с. Байкалско, общ. Радомир – ноември – декември
2007 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на
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- 7 студенти – НБУ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за тракийска археология (до м.
декември).
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ІІ.3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ
Основни научни проекти на секцията:
•
•
•
•

„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр.
– VІ в. сл. Хр.”; ръководител – Кр. Панайотова;
финансиране от бюджета
„Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ
в. сл. Хр.”; ръководител – Е. Генчева; финансиране от
бюджета
„Материална култура в българските земи през късната
античност ІV – начало на VІІ в.”; ръководител – Г.
Кузманов; финансиране от бюджета
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”; ръководител
– Е. Генчева; финансиране от бюджета

Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Л. Вагалински (Ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни археологически разкопки по
укрепителната система на римската колония Деултум, край село
Дебелт, община Средец, област Бургас (01.07. – 31.07.2007 г.).
Финансиране: НАИМ и ИМ – Средец (към проекти на САА „Римска
провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”,
„Материална култура в българските земи през късната античност
ІV – начало на VІІ в.”);
- Ръководител на редовни археологически разкопки на
гръко-македонския, римски и ранновизантийски град Хераклея
Синтика в м. Кожух, край село Рупите, община Петрич (14.08. –
02.12.2007 г.). Финансиране: програма ФАР за трансгранично
сътрудничество (към проекти на САА „Римска провинциална
култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”, „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV – начало
на VІІ в.”).
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1.2. Други изследователски теми
- Планова задача за 2007 г. – Зрелища в древна Тракия
(към проект на САА „Римска провинциална култура в българските
земи І – ІІІ в. сл. Хр.”);
- Фортификация на римската колония Деултум (към проект
на САА „Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ
в. сл. Хр.”);
- Варварско присъствие в късноантична Тракия (към проект
на САА „Материална култура в българските земи през късната
античност ІV – начало на VІІ в.”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Работна среща на международния екип, осъществяващ
проекта „Границите на Римската империя/Frontiers of the Roman
Empire” по европейската програма „Култура 2000”, Свищов (14 –
16.05.2007 г.); участие с доклади „Archaeological Activities
in Bulgaria during 2006”, „A Roman Military Lime Production
Center by the Village of Krivina, Ruse District on the Lower
Danube”; участие като представител на НАИМ – БАН;
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Археологически разкопки на
фортификацията на римската колония Деултум”.
б) В чужбина
- VІІ Международна конференция по римска археология,
Лондон, Великобритания (29.03. – 01.04.2007 г.); участие с
доклад „Light Industry in Roman Thrace: The Case of the Lime
Production”;
- Международна конференция „The Turbulent Epoch: New
Materials from The Late Roman Period and the Migration
Period”, Люблин, Полша (18.09. – 22.09.2007 г.); участие с
доклад „Barbarian Presence at Colonia Flavia Pacis Deultensium
(SE Bulgaria)”;
- Международен симпозиум „The Eastern Celts between
Hellenistic and Roman World”, Връшац, Сърбия (01 – 04.11.2007
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г.); участие с доклад „A New Late La Tène Pottery Kiln on The
Lower Danube” (North Bulgaria)”;
- Международна конференция „Der Donaulimes in der
Spätantike und im Frühmittelalter”, Виена, Австрия (15 –
17.11.2007 г.); участие с доклад „Probleme der Chronologie des
spätantiken Kastells Iatrus an der unteren Donau”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1 Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Л. Вагалински, Й. Михайлов. Археологическо теренно
издирване в община Поморие. – Известия на Исторически музей
Поморие, 1, 2007, 13 – 22.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- L. Vagalinski, E. Petkov. New Data on Fortifications
of Late Antiquity Transmarisca (Tutrakan). – In: Vasić, M.
(ed.).
Felix
Romuliana.
50
years
of
archaeological
excavations. Papers from the international conference,
Zaječar, 27th – 29th October 2003. Belgrade, 2006, 105 – 109.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Л. Вагалински. Излъскана керамика от късноантичен
Деултум. – В: Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век (ред. Д.
Момчилов), т. 1. Варна, 2007, 27 – 30;
- L. Vagalinski. Celtic Pottery in Northern Bulgaria. –
In: The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD).
International archaeological conference, Tutrakan, 06. –
07.10.2005 (ed. L. Vagalinski). Sofia, 2007, 73 – 82.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
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- Л. Вагалински. Късноримска гема от Трансмариска. – В:
Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред. Е. Генчева).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 2 докторанти, НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на Дирекционния съвет на НАИМ;
- Член на Теренния съвет на НАИМ;
- Комисии, назначени от Директора на НАИМ: член на
постоянна комисия за определяне цени на издания на НАИМ; член
на комисия за проверка на документацията по получаване на
техника за нуждите на НАИМ за периода 2003 – 2007; член на
изпитна комисия по докторантски минимум на Румяна Милчева (САА
– НАИМ);
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (Дебелт, с. Арнаутито,
Старозагорско).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензии на 2 научни публикации по проекти с вътрешно
финансиране на НАИМ – БАН (на Н. Тонков и П. Илиева);
- Рецензия на новия експозиционен план на РАМ – Пловдив,
раздел „Античност”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Зам. главен редактор на ИАИ;
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ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

- Главен редактор на поредицата „Дисертации” – НАИМ;
публикуван бе том І (В. Григоров. Метални накити от
средновековна България (VІІ – ХІ в.). София, 2007);
Главен
редактор
на
„Archaeologia
Bulgarica”;
публикувани бяха броеве ХІ, 2007/1 и 2007/2;
- Съставител и редактор на: The Lower Danube in
Antiquity (VI C BC – VI C AD). International archaeological
conference, Tutrakan, 06 – 07.10.2005. Sofia, 2007.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Доклад „National Archaeological Reserve „Deultum –
Debelt” в Американския Изследователски Институт в София;
Доклад
„Амфитеатрите
в
римска
Тракия”
в
интердисциплинарния семинар „Phrontisterium classicum” на
катедрата по класическа филология в СУ;
- Участие в предавания за разкопките в античния град
Хераклея Синтика край Петрич: по програма „Хоризонт”, в
националните телевизии bTV и MSAT.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки и информационни материали от
разкопките през 2007 г. във временна изложба „Българска
археология 2007” в НАИМ – БАН (находки от Хераклея Синтика).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция за антична археология;
- Председател на Библиотечния съвет на НАИМ.
н. с. ІІІ ст. Анастасия Чолакова (Секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Редовни разкопки на ранновизантийски обект „Шишманово
кале” при гр. Самоков, участие като заместник ръководител (11
– 15.06; 25 – 29.06; 09.07 – 31.07.2007 г.). Бяха проведени
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проучвания в Сектор 1В (укрепена част на селището) – сграда от
V в., в непосредствена близост до крепостната стена.
Финансиране: Община Самоков (към проект на САА „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV –
началото на VІІ в.);
- Редовни разкопки в римски лагер и ранновизантийски
град Нове, сектор Х (български), участие като член на екипа с
ръководител Е. Генчева (02 – 07.07.2007 г.). Започнато е
проучване в северната част на сектора – пещ за битова керамика
от V в. Финансиране: от полска страна (към проект на САА
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”);
- Теренни наблюдения в землището на с. Забел, община
Трън (27 – 30.09.2007 г.). Ръководих теренните обхождания, с
които се актуализира информацията за обекти, свързани с
античен рудодобив в Руй планина. Финансиране: Община Трън (към
проект на САА „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – началото на VІІ в.);
- Спасителни разкопки на античен обект в м. Гарагашкин
чаир при с. Помощник, община Гълъбово, участие като член на
екипа с ръководител В. Динчев (30.10. – 05.11.2007 г.).
Участвах в проучването на следите от металургична дейност на
обекта – ковашка работилница от ІV в. Финансиране: МарицаИзток (към проект на САА „Материална култура в българските
земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.).
1.2. Други изследователски теми
- Античен металодобив и металообработка на Балканите –
извършен е подбор и спектрални анализи (EDXRF) в Лабораторията
на НАИМ на 13 проби (шлака, стопилки). Осъществени са анализи
(химически, спектрален) на проби в „НЛА 2000” – Кремиковци,
във
връзка
с
изследвания
на
древния
железодобив
и
желязообработка – античен обект при с. Помощник, община
Гълъбово (към проект на САА „Материална култура в българските
земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.). В
рамките на същата тема са консултирани на терен спасителни
разкопки в Стара Загора (кв. 91а, ул. „В. Левски”), ръководени
от М. Камишева, където са регистрирани следи от ковашка
работилница от края на ІІІ – ІV в.;
- Стъклени съдове от римската и ранновизантийската епоха
от днешната българска територия. По темата е извършена
първоначална
обработка,
определяне
и
каталогизация
на
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стъклените фрагменти от разкопките на Сектор VІІІа – Нове (м.
юли 2007 г.). В рамките на същата тема е направен подбор на
проби от ранновизантийски стъклени съдове (от проучванията на
Градището при с. Дичин и Шишманово кале при гр. Самоков) за
SEM анализ в Лабораторията на Institute of Archaeology,
University College London (към проект на САА „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV –
началото на VІІ в.);
- Икономическо развитие на региона по долината на р.
Ерма – продължава работата от 2006 г. по изследване на
свидетелства за антична металургия и рударство от региона (към
проект на САА „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – начало на VІІ в.”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
Втора
международна
научна
конференция
„Archaeometallurgy in Europe”, Аквилея, Италия (17 – 22 юни
2007 г.); участие с постер „Ironworking during Late Roman and
Early Byzantine period within the province of Dacia
Mediterranea” (в съавторство с В. Хаджиангелов).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- А. Чолакова. Теренни обхождания на територията на
община Трън през 2006 г. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 627 – 629.
- А. Чолакова. Металургични производства в ранната
история на Никополис ад Иструм. – Известия на археологическия
институт, 39, 2006, 163 – 184 (отпечатана през 2007 г.).
- А. Чолакова. Римски стъклени съдове от България (І –
ІІІ в.) – В: Археология на българските земи. т. 2 (ред. Р.
Иванов), София, 2006, 209 – 244 (отпечатана през 2007 г.).
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- А. Чолакова. Производството на стъкло и стъклени
съдове през късната античност в българските земи. – В: Сборник
в чест на проф. А. Милчева (ред. Е. Генчева).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Участник в българо-британски проект „Снабдяване с
метал на късноримската монетарница в България”; по договор с
Institute of Archaeology – University College London; срок на
договора – 2007 – 2008 г. (към проект на САА „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV – начало
на VІІ в.”).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 3 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (София, Стара Загора).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Писмена експертна оценка (като представител на НАИМ –
БАН) по дознание на ОДП Перник за нанесени щети на
археологически обекти в землището на с. Врана стена, община
Земен;
- Рецензия на научна публикация по проект с вътрешно
финансиране на НАИМ – БАН (на Е. Генчева).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

Член
на
редакционната
колегия
на
сборника
„Археологически открития и разкопки през 2006 г.”, София,
2007.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в публицистично предаване, репортажи и
интервюта
на
телевизия
„Рила
кабел”,
Самоков,
за
популяризиране на археологическите проучвания на обект
„Шишманово кале”;
- Организация и реализация на популяризаторска постерна
фотоизложба „Богатствата на древната тракийска култура” –
съвместно между на НАИМ – БАН и Общински читалищен дом – гр.
Трън.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в техническата подготовка на постерната
изложба „Трансформация – културата в северните римски
провинции” в НАИМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за антична археология;
- Административно оформяне на процедурата по издаване на
разрешения за износ на проби от ранновизантийски стъклени
съдове (от проучванията на Градището при с. Дичин и Шишманово
кале при гр. Самоков) за анализ в Лабораторията на Institute
of Archaeology, University College London;
- Административно оформяне на процедурата по издаване на
разрешения за износ на проби по проекта „Снабдяване с метал на
късноримската
монетарница
в
България”
за
анализ
в
Лабораторията на Institute of Archaeology, University College
London.
ст. н. с. І ст. д. и. н. Румен Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни археологически разкопки в с.
Гурмазово, община Божурище (м. април). Разкрита бе милиарна
колона на латински език в м. Църквица. Отнася се към ІV в. сл.
Хр. В селото бе открита друга пътна колона, също от ІV в. сл.
Хр. В провинция Тракия такъв вид епиграфски паметници се
изписват на гръцки език, но от началото на ІV в. се срещат и
на латински. В този участък е минавало трасето на централния
път в отсечката Костинброд – Сердика. Костинброд се намира на
5 км западно по права линия от обекта (към проект на САА
„Материална култура в българските земи през късната античност
ІV – начало на VІІ в.”);
- Ръководител на редовни археологически разкопки на
Светилището на Тракийския конник при с. Черновръх, общ. Трявна
(м. юли). Бе завършено проучването на култовия комплекс при с.
Черновръх, общ. Трявна. Светилището на Тракийския конник е
било използвано през един много дълъг период от време, като е
имало и времена, когато функциите му били намалени. Става дума
за периода от края на ІV в. пр. Хр. до последната четвърт на
ІV в. сл. Хр. (към проект на САА „Римска провинциална култура
в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”);
- Ръководител на проучванията на прохода Трявна – Мъглиж
при връх Ковачка (м. юли). На самия връх бе разкрита част от
каменна платформа. Върху нея е имало изградено дървено
съоръжение. То се намира само на 2 м от пътя през споменатия
вече проход. Монетите са от втората половина на ІІ и първата
половина на ІІІ в. Разкрити са множество цинтове за войнишки
сандали, добре запазени остриета за копия (с паралели от ІІІ
в. сл. Хр.), стрели. Намерени бяха също така множество метални
панти, скоби и рингове, които са служели предимно за
заключване на складови помещения. Изследвани бяха и два
сектора от пътя (преди и след билото). В тези наклонени
участъци той е бил добре трамбован, като са били използвани и
скалния релеф на място, както и допълнително сложени камъни.
Ширината му е 3 м. Край него бяха намерени на двете места също
цинтове, върхове на копия, секира и една късноантична
„алебарда”. Този проход е бил използван през римската и
ранновизантийската епоха. В подножието му има тракийски
могили, което показва, че навярно е бил известен и на
кробизите в този район. Проходът бил използван и през
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Османското владичество (към проект на САА „Римска провинциална
култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”).
1.2. Други изследователски теми
- Международна планова задача Tabula Imperii Romani,
Лист К-35 – Филипопол. Бяха събрани и комплектовани 1600 фиша
и статии за антични градове и села от римската епоха и късната
античност – над 7500 обекта в зоната между вертикалната линия
Оряхово – Велинград (на запад) до Черно море (в източна
посока). Извършена бе първична редакция и алфавитно подреждане
на обектите; обемът възлиза на ок. 1000 страници;
- Работа по ръкописа на книгата „Светилище на Тракийския
конник при прохода Трявна – Мъглиж” (към проект на САА „Римска
провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”).
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

- Международна научна конференция „Готски културен
форум”, София, 22 – 25 ноември 2007 г.; участие с доклад на
тема „Готи и келти в римската войска на Мизия”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1 Излезли от печат през 2007 г.
- Р. Иванов. Улична мрежа в Тракия и Мизия (Горна и
Долна Мизия). – В: Археология на българските земи. т. 2 (ред.
Р. Иванов), София, 2006, 9 – 16;
- Р. Иванов. Канализация в Тракия и Мизия (Горна и Долна
Мизия). – В: Археология на българските земи. т. 2 (ред. Р.
Иванов), София, 2006, 33 – 36;
- Р. Иванов. Сгради и съоръжения за културни прояви и
зрелища през І – ІV в. – В: Археология на българските земи. т.
2 (ред. Р. Иванов), София, 2006, 80 – 84;
- Р. Иванов. Строителна керамика от Долния Дунав.
Рациария – Ескус – Нове – Дуросторум. – В: Археология на
българските земи. т. 2 (ред. Р. Иванов), София, 2006, 125 –
205 (отпечатана през 2007); този труд представлява второ
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допълнено издание на книгата „Строителна керамика от Долния
Дунав. Ескус – Нове – Дуросторум”, София, 2002.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- R. Ivanov. Germanen und Kelten im römischen Heer
Mösiens. – In: Готски културен форум, София, 23 – 25 ноември
2007 г. (Gotica, III, 2008).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания
2.5.1. Книги и брошури
- Р. Иванов. Римска Мизия. Завладяване, територии и
граници, администрация и управление, военен контингент,
исторически събития. (предадена за печат през 2007 г.).
2.5.2 Статии във вестници и популярни списания
- Шест статии в приложението „Туризъм” на в-к Сега;
- Две статии в списание „Море”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на американската Академия на науките в Ню Йорк.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Римският лимес І – ІV в.”, СУ „Св. Климент Охридски”,
45 часа;
- Магистърски курс по римска археология, НБУ, 30 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Участие в 6 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (с. Топола, община
Каварна, Пловдив, Стара Загора, Кюстендил);
- Член на експертния съвет на Фондация „Улпия Сердика”;
- Експерт (вещо лице) по наказателно дело в Окръжен съд
– Видин.
5.2 Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на научна публикация по проект с вътрешно
финансиране на НАИМ – БАН (на Хр. Прешленов);
- Концепция за дейността на Обществения експертен съвет
на Фондация „Улпия Сердика” за 2008 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Отговорник за Tabula Imperii Romani, Лист К-35 –
Филипопол;
- Главен редактор на поредицата „Археология на
българските земи” (през 2007 г. излезе том ІІ от поредицата);
Главен
редактор
на
поредицата
„Римски
и
ранновизантийски селища в България” (през годината бе
извършена подготовка по отпечатването на том ІІІ от
поредицата).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Преместване на милиарна колона от землището на с.
Гурмазово и поставянето й в лапидариума на НАИМ (заедно с н.
с. Св. Петрова).
ст. н. с. ІІ ст. д-р Георги Кузманов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.2. Други изследователски теми
- Късноантична керамика от България (ІV – VІ в.).
Провинция Хемимонт. Обработка на късноантичната керамика,
придобита при разкопките на крепостната стена на Урдовиза при
дн. Китен, Бургаска област. Комплексът дава нови данни за
малоазийски внос през VІ в. – червенолакови съдове и лампи
(към проект на САА „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – начало на VІІ в.”).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Археология на късната античност”, СУ „Св. Климент
Охридски”, 60 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти и лятна практика на студенти
- 1 дипломант, СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС по стара и средновековна история,
археология и етнография към ВАК;
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на изпитна комисия за кандидатдокторантски
конкурс по късноантична археология в СУ „Св. Климент
Охридски”;
- Участие в междуведомствени комисии със заповед на НИПК
като представител на НАИМ – БАН (НАР „Яйлата”).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

а) У нас
- Член на редколегията на Годишника на НАМ.
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НА

ст. н. с. ІІ ст. д-р Гергана Кабакчиева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- АР „Римски и ранновизантийски град Улпия Ескус и
легионен лагер на V Македонски легион” при с. Гиген, община
Гулянци, Плевенска област. През април 2007 г. под мое научно
ръководство и със зам. ръководител С. Лазарова от ВИМ – Плевен
бяха проведени спасителни археологически разкопки в границите
на АР „Улпия Ескус”. Теренът попада извън източната крепостна
стена на Ескус II. Разкрити бяха много фрагментарни деструкции
от сграда от римския период. При изграждането на крепостните
съоръжения на Ескус II, сградата вече е била разрушена (към
проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”);
- „Голямата могила” при с. Свирачи, община. Ивайловград.
През периода м. юни – септември под моето научно ръководство и
заместник Ю. Мешеков (ОП „Стара София) бяха извършени разкопки
с участието на студенти от СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ.
Доразкопани бяха източната и северна част на огромната
надгробна могила, която е част от фамилния некропол на
собствениците на антична вила „Армира”. Гробове не бяха
намерени. Извършени бяха повече от двадесет сондажа под
антично ниво. Направени бяха ценни научни наблюдения за начина
на натрупване на могилата и изграждането на масивното каменно
съоръжение. Установено бе, че на върха на хълма е имало извор
преди издигането на могилата, който е пресъхнал. Най-важните
резултати от разкопките са свързани с времето и начина на
нейното разрушаване. Започна възстановяването на могилния
насип. Проучванията са проведени по проект „Великолепието на
Армира” на Община Ивайловград с финансиране от програма ФАР за
трансгранично сътрудничество между България и Гърция (към
проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи
І – ІІІ в. сл. Хр.”);
- Антична вила „Армира” край Ивайловград. Под мое
ръководство и със заместник Н. Иванова (НАИМ) през м.
септември – октомври бяха проведени разкопки западно от
жилищната сграда на собствениците на вила „Армира”. Проучен бе
източният тракт на pars rustica на вилата. Открити бяха
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останки от масивна каменна колонада между перистилния
строителен ансамбъл и самата вила. Източната част от комплекса
е била изградена терасовидно по хълма и преминаването от едно
ниво към друго е ставало с по няколко стъпала (към проект на
САА „Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в.
сл. Хр.”);
- Римски кастел и селище Димум, гр. Белене, Плевенска
област. През м. юли – август бяха подновени разкопките на
античния кастел и селище Димум, на които съм научен консултант
и ръководител на Проекта на Община Белене. Разкопките,
ръководени от С. Лазарова (ВИМ – Плевен) са разположени
северно от южната порта на кастела. През тази година се работи
усилено по изясняване на стратиграфията на обекта. Разкрити
бяха
останки
и
културни
напластявания
от
османския,
средновековния и античен периоди.
1.2. Други изследователски теми
- Материали от „Голямата могила” при с. Свирачи. През
2007 г. продължих да работя по обработката и проучването на
материалите и резултатите от разкопките на „Голямата могила”
при с. Свирачи през 2000 – 2001 г. (към проект на САА „Римска
провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- Международна конференция „ Der Donaulimes in der
Spätantike und im Frühmittelalter”, Виена, Австрия; (15 –
17.11.2007 г.) участие с доклад „Oescus in der Spätantiken
Periode”;
- Международна конференция „Четвърти форум. Европейските
региони в процес на промяна”, Виена, Австрия (31.05. –
01.06.2007 г.); участие с доклад „Най-новите археологически
проучвания в археологически резерват „Улпия Ескус” при с.
Гиген, Плевенска област”;
- Международна конференция „Градската археология и
новите технологии” Виена, Австрия (05 – 07.11.2007 г.);
участие с доклад „Културно-историческото наследство на
България – проблеми и перспективи”;
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Международна
конференция
„Pannionia”,
юбилейна
конференция в чест на проф. С. Каарвизе и д-р М. Кандлер,
Виена, Австрия (05 – 07.12.2007 г.); участие с доклад
„Ранноримският легионен лагер в Ескус на Долен Дунав”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- G. Kabakchieva. Bibliographie der RCRF für Bulgarien
für 2006. – In: Bibliographie der RCRF für 2006.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- G. Kabakchieva. Excavations of the „Big mound” by
village Swirachi, and ancient villa „Armira”. – In: Сборник на
международната конференция „Коли, колесници, коне в античния
свят”, Орестиада, Гърция, 2006.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Статия във вестник „Посредник”, Плевен за резултатите
от проучванията в Ескус през 2007 г.;
- Статия за проекта за изучаване на културноисторическото наследство на община Белене и разкопките на
античния кастел Димум във вестник „Дунавски новини”, гр.
Белене., брой 44 (931), 07 – 09.09.2007 г.;
- Дванадесет статии в различни вестници и списания за
проект „Великолепието на Армира”, разкопките на „Голямата
могила” и „Антична вила Армира”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
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- Международен проект „Transformation” 2004 – 2007 г.,
финансиран от Европейския съюз. Координатор съм по проекта от
българска страна; през 2007 г. съм разработила като автор
текстове и илюстративен материал по няколко теми; организирах
две изложби „Културата в северните римски провинции” от
постери по проекта, представени в НАИМ и ЦУ на БАН (м. май и
юни 2007 г.) във връзка със заключителния етап на проекта.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Международната асоциация по проучване на
античната керамика RCRF;
- Член на Историческото дружество в Нидеген, Германия.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Керамика и керамично производство в днешните
български земи”, СУ, 45 часа;
- „Късноантична и ранновизантийска керамика – IV –
начало на VII в. сл. Хр.”, СУ „Св. Климент Охридски”;
- „Антична археология”, НБУ, курс за докторанти;
- „Антична археология”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- Лятна практика на 6 студенти от СУ „Св. Климент
Охридски” и НБУ на разкопките на „Голямата могила” и антична
вила „Армира”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 редовен докторант към САА, НАИМ – БАН
4.3. Организирани школи или семинари
- Публична лекция в НБУ „Антична вила „Армира” и нейните
владетели (I – IV в. )”.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
Член
на
комисия
за
проверка
на
теренната
археологическа документация, предадена в Научния архив на НАИМ
– БАН;
- Член на изпитна комисия за конкурс за асистент в
катедра „Археология”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено становище за дисертацията на И. Боянов,
катедра „Археология”, СУ „Св. Климент Охридски”;
- Рецензия за експозиционния план на РИМ – Стара Загора.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на концепция и експозиционен план за отдел
„Антична археология” на постоянната експозиция на ИМ –
Ивайловград;
- Организация и експониране на постерна изложба
„Трансформация – културата в северните римски провинции” в
НАИМ и ЦУ – БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Сергей Торбатов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на селище от римската епоха в землището на
с. Горско Абланово, община Опака, Търговищка област (01 –
24.04.2007 г.). Ръководих сондажни археологически проучвания
на обекта в м. Караачлък и м. Ялията. Осъществени бяха 6
сондажа с размери по 30 м2. Проучени и документирани са части
от два сградни комплекса от края на ІІ – първата половина на
ІІІ в., отстоящи на около 900 м един от друг. Финансирането
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беше осигурено от ИМ – Попово чрез спонсорски средства (към
проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи
І – ІІІ в. сл. Хр.”);
- Проучване на многослоен обект „Калето” в гр. Мездра
(04.05 – 11.06.2007 г.). Ръководих разкопки в Сектор ІІІ
(Крепост). Проучен беше античният културен пласт в 4 сондажа
(ІІІ/5, ІІІ/5 (ю), ІІІ/6 и ІІІ/7), обхващащи части от кв. G9,
F9, F10, E7 и F7. Установена е хронологията във функционирането
на езическото светилище на това място. Придобити са множество
находки с висока научна и културно-историческа стойност.
Финансирането беше осигурено от НАИМ – БАН (към проект на САА
„Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл.
Хр.”);
- Проучване на античния и средновековен град Анхиало
(29.06. – 07.09.2007 г.). Ръководих археологически разкопки в
3 сектора, разположени в различни части на градската
територия. Придобита беше ценна информация за стратиграфията и
хронология на обекта. Извършено беше геофизическо проучване на
терен, определен за археологически разкопки през следващи
кампании. Финансирането беше осигурено от Община Поморие (към
проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи
І – ІІІ в. сл. Хр.” и „Материална култура в българските земи
през късната античност ІV – началото на VІІ в.”);
- Проучване на късноантичен укрепен обект в м. Долап
боаз в землището на с. Сваленик, Община Иваново, Русенска
област (01 – 07.10.2007 г.). Ръководих сондажни археологически
проучвания.
Придобити
бяха
данни
за
стратиграфията,
хронологията, фортификацията и вътрешното застрояване на
обекта. Финансирането беше осигурено от Кметство Сваленик (към
проект на САА „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – началото на VІІ в.”);
- Спасителни разкопки в Сексагинта Приста (Русе).
Участвах като научен консултант на археологическите разкопки с
ръководител В. Върбанов (юни – септември 2007 г.);
- Спасителни разкопки в Тримамиум (махала Стълпище на с.
Мечка, Русенска област). Участвах като научен консултант на
археологическите разкопки с ръководител В. Върбанов (май 2007
г.);
- Спасителни разкопки на раннохристиянски комплекс край
с. Топола, община Каварна, Добричка област. Участвах като
научен консултант на археологическите разкопки с ръководител
Б. Иванов (юли – август 2007 г.).
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1.2. Други изследователски теми
- Подготовка (в съавторство) на научен труд „Скалният
комплекс Водна – Тъмно. Археологическо проучване”. Трудът
съдържа 4 глави, справочен апарат и 87 образа (снимки, чертежи
и рисунки). Текстовата част възлиза на 108 стандартни
страници. Автор съм на глави І, ІІ, ІІІ/1 и ІV, на справочния
апарат и на 4/5 от илюстративния материал. Трудът е приет за
печат и ще бъде включен в „Известия на Регионален исторически
музей – Русе, ХІ, 2007”, а освен това ще бъде издаден и в
самостоятелно книжно тяло.
1.3. Участие в научни срещи
а) В страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Археологически проучвания
на „Калето” край Мездра през 2005 – 2006 г.”;
- Научна конференция „Попово в миналото, 5”, Попово
(07.06.2007 г.); участие с доклад „Сондажни археологически
проучвания на римския викус край с. Горско Абланово”;
- Научна конференция „Светът на гетите”, Борово-Русе (20
– 21.09.2007 г.); участие с доклад „Тракийско ямно светилище
от римската епоха край Снягово (Южна Добруджа)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- С. Торбатов. Тракийско светилище от края на
късножелязната и ранната римска епоха край Ефрейтор Бакалово,
Добричко. – Известия на археологическия институт, 39, 2006,
149 – 158. (отпечатана през 2007).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
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- С. Торбатов. Тракийско ямно светилище от римската
епоха край Снягово (Южна Добруджа). – В: Национална
конференция „Светът на гетите”. Борово-Русе, 20 – 21 септември
2007 г.;
- С. Торбатов. Римският викус край Горско Абланово –
проучвания и перспективи. – Попово в миналото, 5, 2007.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант, НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС по стара и средновековна история,
археология и етнография към ВАК;
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (с. Топола, община
Каварна, с. Черни връх, с. Ломец, община Ловеч, Поморие).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Главен редактор на Известия на Археологическия
институт;
- Зам. главен редактор на сп. „Археология”;
- Член на редколегията на поредицата „Попово в
миналото”; през 2007 г. беше подготвен и предаден за печат том
5 на поредицата; редактор съм на раздел „Археология”;
- Редактор на колективен научен труд „Скалният комплекс
Водна – Тъмно. Археологическо проучване” (приет за печат в
„Известия на Регионален исторически музей – Русе, ХІ, 2007” и
като самостоятелно книжно тяло).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ

154

- 8 интервюта за в. „Местен вестник” (Попово), в. „24
часа”, в. „Телеграф”, в. „Мездра – 21 век” (Мездра), БНТ,
кабелна телевизия „Мездра Кабел” (Мездра).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки и информационни материали от
разкопките през 2007 г. във временна изложба „Българска
археология 2007” в НАИМ – БАН (находки от „Калето” при
Мездра).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Председател на постоянна комисия за оценка и избор на
оферти за издания на НАИМ – БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Венцислав Динчев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителните археологически разкопки в
територията на античния обект „Пътна станция Скретиска”,
попадаща в имота на Coca Cola HBC в землището на гр.
Костинброд (25.06. – 02.07. и 10.07. – 14.07.2007 г.). При
проучванията разкрихме частично запазена настилка с камъни,
принадлежаща по всяка вероятност на античния път Сирмиум –
Найсус – Сердика – Константинополис. Разчистихме и деструкции
от незапазена антична сграда (ІV – V в.) със слаба
конструкция. Разкритата пътна настилка бе повод за свикване на
междуведомствена комисия, която постанови нейното запазване,
както и съответни промени в проекта за съвременното
строителство – повод за спасителните разкопки (към проект на
САА „Материална култура в българските земи през късната
античност ІV – начало на VІІ в.”);
- Ръководител на теренния обход – наблюдение по време на
строителните дейности във връзка с реконструкцията на ЖП
линията Пловдив – Първомай (съгласно договор №1012 от
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01.04.2004 г. между НАИМ – БАН и НКЖИ (03.07. – 06.07. и
23.07.
–
21.08.2007
г.).
Не
са
регистрирани
нови
археологически обекти;
- Ръководител на археологическите разкопки в м. Гермето
при с. Голица, община Долни чифлик, област Варна (01.09. –
30.09.2007 г.). При проучванията изяснихме устройството на
западната кула-порта на централната крепост на намиращия се
тук
късноантичен
преграден
фортификационен
комплекс.
Изследвахме и първата кула по преградната стена южно от
централната крепост. Тя е с уникален план и устройство (към
проект на САА „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – начало на VІІ в.”);
- Ръководител на спасителните археологически разкопки на
античния обект в м. Могилите (м. Гарагашкин чаир) при с.
Помощник, община Гълъбово (05.10. – 19.11.2007 г.). Изясни са
планът и хронологията на установените тук жилищно-стопанска
сграда и единична, солидно градена кула. Те са функционирали
синхронно в границите на ІV в. и са части на общ, вероятно
стражеви комплекс (към проект на САА „Материална култура в
българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ
в.”);
- Консултант на ръководителя на разкопките на Augustae
(римски военен лагер и късноантичен градски център при дн. с.
Хърлец, област Враца) – Д. Аврамова от НИМ (на 14.05. – 16.05.
и 07.07. – 09.07.2007);
Консултант
на
ръководителя
на
разкопките
на
късноантичната крепост „Света Петка” при гр. Пещера – ст. н.
с. Б. Петрунова от НАИМ (на 25.07.2007).
1.2. Други изследователски теми
- В заключителен етап е подготовката за публикация на
резултатите от дългогодишните проучвания на Градището край с.
Дичин, Великотърновско, в рамките на българо-британския проект
„Градът и селото в римската и късната римска империя –
Никополис ад Иструм и селото в неговата територия”, чиито
ръководител бях в заключителния му етап (към проект на САА
„Материална култура в българските земи през късната античност
ІV – начало на VІІ в.”).
1. 3. Участие
конгреси:
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в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) У нас
- ХІІ национална научна конференция „България в
световната история и цивилизация – дух и култура”, Варна (24 –
25.11.2007 г.); участие с доклад „Комплексът на Хемските
порти”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3 Български, излезли от печат
- В. Динчев, Селата в днешната българска територия през
късноримската епоха (края на III – края на IV в.). – Известия
на археологическия институт, т. 39, 2006, 243 – 270.
- В. Динчев, Спасително проучване на късноримски обект в
м. Гарагашкин чаир (м. Могилите) при с. Помощник, община
Гълъбово, през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 286 – 290.
2.2. Научни публикации в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Динчев. Аграрните селища от римската епоха в днешна
България. – В: Археология на българските земи. т. 2 (ред. Р.
Иванов), София, 2006, 97 – 123.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- В. Динчев. Фортификацията на ранновизантийското селище
Градището край с. Дичин, област Велико Търново. – В: Сборник в
чест на проф. А. Милчева (ред. Е. Генчева).
- В. Динчев. Северозападният сектор на Градището край с.
Дичин, област Велико Търново. – В: Сборник в чест на доц. Ст.
Ангелова (ред. Р. Колева).
- В. Динчев. ZIKIDEVA. – In: TIR K35 – Philippopolis
(ed. R. Ivanov).
- В. Динчев. Късноантичната крепост Градището край с.
Дичин, област Велико Търново. – In: TIR K35 – Philippopolis
(ed. R. Ivanov).
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Магистърски курс „Късноантичните градове”, СУ „Св.
Климент Охридски”, 30 часа през втория семестър на учебната
2006 – 2007 г.
- Задължителен бакалавърски курс „Археология на късната
античност”, СУ „Св. Климент Охридски”, 60 часа през двата
семестъра на учебната 2007 – 2008 г.
4.1.2. Ръководство на дипломанти
- 2 дипломанти, СУ „Св. Климент Охридски”;
- 1 дипломант, НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант, СУ „Св. Климент Охридски”.
4.1.5. Консултантство на свободни докторанти
- 1 докторант (Мария Балболова-Иванова, археолог в гр.
Средец, Бургаска област).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на изпитна комисия за кандидат-докторантски
конкурс по късноантична археология в СУ „Св. Климент
Охридски”;
- Участие в 4 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (Балчик, София, с. Ломец,
община Троян).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания, и др. подобни
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- Писмена експертна оценка (като представител на НАИМ –
БАН) по дознание на ОДП Перник за нанесени щети на
археологически обекти в землището на с. Врана стена, община
Земен;
- Рецензия на научна публикация по проект с вътрешно
финансиране на НАИМ – БАН (на Л. Русева-Слокоска и В.
Кацарова);
- Становище за проект (на арх. Орлин Давчев, студио
„Miodesign”, София) за консервация и реставрация на изследвани
части от късноримската резиденция Scretisca в м. Градището
край гр. Костинброд.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ

РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Заместник главен редактор на поредицата „Разкопки и
проучвания”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник председател на Научния съвет на НАИМ;
- Председател на временна комисия за съставяне
Обръщението за повишаване на заплащането на труда
българския археолог.

на
на

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Евгения Генчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих разкопките по проекта „Римски военен лагер и
ранновизантийски град Нове” (15.06. – 20.06. и 25.07. –
06.09.2007 г.). Проектът е съвместен с Варшавския и Познанския
университет – Полша и се реализира на базата на подписани
дългосрочни договори, последният, от които е за периода от
2006 до 2010 г. Разкопките се проведоха на всички изследвани
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сектори (към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на
VІІ в.”).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка за печат на металните находки от разкопките
в Нове – сектор Х (полски) – епископски комплекс. Обработени
са общо 237 предмета, като фибули, части от колани,
въоръжение, части от конска амуниция, от сандъчета и от големи
ракли, медицински инструменти, оръдия на труда, бронзови
съдове, бронзови части от мебели (към проект на САА
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”);
- Работа по публикацията на резултатите от разкопките на
скамнум трибунорум на Нове, която ще съдържа историята на
проучванията, стратиграфията на обекта, строителните периоди,
заедно с всички археологически материали, открити там от 1986
до 2008 г. (към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало
на VІІ в.”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Е. Генчева. На агората на Никополис ад Иструм – от
изгрев до залез. – Известия на РИМ – Велико Търново, 22, 2007,
64 – 77.
2.1.3.2. Предадени за печат през 2007 г.
- Е. Генчева. Е. Ю. Кленина. Столовая и кухонная
керамика ІІІ – VІ веков из Нов (Северная Болгария). Познан,
2006. (рецензия) – Археология 2006, кн. 1-4.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- E. Genčeva. Bułgarski odcinek limesu rzymskiego. –
Novensia, 17, 2007, 17 – 38.
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- E. Genčeva. Basiliques du secteur X de Novae, près de
Svištov, Bulgarie Septentrionale. – Novensia, 17, 2007, 45 –
51.
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Е. Генчева. Метални находки от сектор Х (полски) –
епископски комплекс в Нове. – In: A. Biernacki (ed.). Novae.
Studies and Materials. III. Poznan, 2008.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Ръководител на съвместен проект за археологически
проучвания на римския военен лагер и ранновизантийски град
Нове до Свищов с Варшавския университет (Полша). Новият
петгодишен договор от 2006 до 2010 г. е за обработка на
материалите от разкопките и пълна публикация на обекти ІV –
военна болница, ХІ – принципии и Х – жилище на трибуна на
военния лагер Нове край Свищов (към проект на САА
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”);
- Ръководител на съвместен проект за археологически
проучвания на римския военен лагер и ранновизантийски град
Нове до Свищов с Университета „Адам Мицкиевич”, Познан
(Полша). Подписаният петгодишен договор от 2006 до 2010 г. е
за завършване на разкопките и обработка на материалите за
пълна публикация на обекти Х (полски) – епископска базилика и
резиденция и VІІІА – вила екстра мурос на военния лагер Нове
край Свищов (към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало
на VІІ в.”).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Магистърски курс „Градове, крепости и военни лагери
през римския период в българските земи”, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, 45 часа.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на комисия по инвентаризацията на материални и
нематериални активи в НАИМ – БАН;
- Член на комисия по определяне на награда за журналист,
отразяващ най-добре работата на археолозите;
- Член на изпитна комисия по докторантски минимум на Р.
Милчева (САА);
- Участие в 4 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (с. Гиген, община
Гулянци, Силистра, Костинброд);
- Участие в разширено заседание на експертен съвет на
НИПК за дискутиране на необходимите мерки за опазване на
археологическия паметник на културата „Античен некропол на
Аполония” и набелязване на стратегия за бъдещото му
експониране.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на докторска дисертация на О. Александров за
получаване на научната и образователна степен „доктор”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на списание „Археология”;
- Редактор на сборника, посветен на юбилея на проф. Ал.
Милчева.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в документален филм, посветен на работата на
археолога;
- Участие в телевизионно предаване на ВТК за готите.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Ръководител на работна група за изготвяне на изложбата
„Сребърната Библия” в НАИМ – БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Кръстина Панайотова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологически проучвания на
античния некропол на Аполония в м. „Калфата/Буджака” – гр.
Созопол (18.03. – 03.10.2007 г.). По повод заявени
инвестиционни намерения в м. Калфата/Буджака се проведоха
спасителните археологически разкопки в 6 имота на територията
на некропола. Два от тях попадат в границите на индивидуалния
паметник „Via sacra”. На обща площ около 8 дка бяха разкрити
234 гробни съоръжения, в които са извършени погребвания от
средата на V до края на III в. пр. Хр. Проучени са десетки,
свързани с погребално-поменалните обреди структури както и
част от пещери, в които е положен античният тръбопровод.
Гробните съоръжения, между които и мраморни саркофази, са
разположени в семейни участъци оградени с периболос. Сред
откритите през 2007 г. многобройни находки се отличават
полихромно
пелике;
2
червенофигурни
лекита,
дело
на
Аполонийския майстор; лекит с релефна украса; червенофигурни
каликс-кратер и кратер с позлата; сребърен пръстен с надпис;
множество теракоти и костени предмети, между които авлос и 2
човешки фигури (към проект на САА „Антична култура по
българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”);
- Научен ръководител на спасителните археологически
проучвания на обект „Крепостна стена на полуостров Урдовиза”
(5.10. – 12.11.2007 г.). Продължи разкриването на вътрешното
лице на стената и проучването на северната кула. В централната
част се откриха средновековни яма и пещ за керамични съдове. В
Южния сектор се разкри още едно стъпало от каменната стълба,
водеща до бойната пътека на куртината. Откритите находки,
между които бронзови монети и многобройни керамични фрагменти,
представляват
материални
останки
от
класическата
до
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средновековната епохи (към проект на САА „Антична култура по
българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”).
1.2. Други изследователски теми
- Планова задача „Теракоти от Аполония”: подготовка за
публикация на теракотите – акробатки от Аполония (към проект
на САА „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр.
Хр. – VІ в. сл. Хр.”);
- Планова задача „Фигурални съдове от Аполония”:
подготовка за публикация на ойнохоета с форма на човешка глава
от некропола на Аполония (към проект на САА „Антична култура
по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”).
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- One-day Conference „Greek Culture without Frontiers”,
Атина, Гърция (01.02.2007 г.); участие с доклад: „The Greek
Presence Abroad – Apollonia”;
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни.
2.1.2.2. Излезли от печат през 2007 г.
- K. Panayotova, A. Riapov, A. Baralis. Les fouilles
franco-bulgares de la nécropole classique et hellénistique
d’Apollonia du Pont (2002 – 2004): résultants préliminaires. –
Pontica, 39. Constanta, 2006, 95 – 121;
- K. Panayotova. Burial and post-burial rites in the
necropolis of the Greek colonies on the Bulgarian Black Sea
Littoral. – In: D. Grammenos, E. Petropoulos (ed.) Ancient
Greek Colonies in the Black Sea 2. Vol. I. (=BAR International
Series 1675 (I). Oxford, 2007, 85 – 126.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.

164

- К. Панайотова. Спасителни проучвания на обект
„Крепостна стена на п-в Урдовиза”, гр. Китен. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
360 – 363;
- К. Панайотова, Д. Недев, М. Гюзелев. Спасителни
проучвания на некропола на Аполония през 2006 г. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
364 – 368.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Панайотова. Теракоти от некропола на Аполония в
Морската градина на гр. Созопол. – Археология, 2006, кн. 1-4.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Панайотова. Лекити с релефна украса (Горгонеон) от
некропола на Аполония Понтийска. – Аcta Musei Varnaensis, V,
2007, 250 – 262 (= Ancient Civilizations and the Sea.
International Conference a Tribute to the 70th Anniversary of
prof. Michail Lazarov, Varna, 13th – 15th October, 2004).
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Панайотова. Астрагалоподобни съдове от некропола на
Аполония. – В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред. Е.
Генчева);
- К. Панайотова. За водоснабдяването на Аполония в
средата на І хил. пр. Хр. – В: Каварна, т. ІІІ.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Ръководител на българо-френски научно-изследователски
проект „Аполония Понтика – полис и хора”; Срок на анекса към
договора – 2007 г. Партньори: НАИМ – БАН и Център „К. Жулиан”,
Университет на Прованс Екс-Марсилия І. Ръководител от френска
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страна – проф. А. Ермари. Финансиране: от френска страна.
Извършва се подготовка на съвместна публикация; осъществени са
научна среща с френския екип, и съвместна работа по „Projet de
publication des fouilles franco-bulgares de la necropole
d’Apollonia-Kalfata, 2002 – 2004” (02 – 16.06.2007 г. и
25.11.2007 – 24.02.2008) в Център „К. Жулиан” – Екс-ан-Прованс
(Франция).
в) Участие в проекти в чужбина
- PROJET EUROPEEN dans le cadre du 6e PCRD. 3.2. La
circulation des modèles technologiques. – „Contacts et
échanges technologiques entre Grecs et indigène a la frontière
des territoires des colonies grecques (VIIIe – IIe s. av. J.C.). (H. TREZINY, MMSH, Centre Camille Jullian, Aix-enProvence). Срок на проекта – 2007 г.;
- RECHERCHE INTERNATIONAL „MER NOIRE – DETROITS – MER
EGEE” – Le Pont-Euxin et ses relations d'échange à l'époque
grecque. (P. DUPONT, Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант – магистър, СУ „Св. Климент Охридски”;
- Лятна практика на студенти и докторанти от България
(4); Белгия (12), Холандия (1), Германия (3), Канада (1) и
Франция (1).
4.3. Организирани школи и семинари
- Българско наследство (Деултум) – 1 лекция.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на постоянна комисия по инфраструктурните обекти
към НАИМ – БАН;
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- Участие в 7 междуведомствени комисии със заповед
НИПК като представител на НАИМ – БАН (Созопол, Несебър);
- Участие в разширено заседание на експертен съвет
НИПК за дискутиране на необходимите мерки за опазване
археологическия паметник на културата „Античен некропол
Аполония” и набелязване на стратегия за бъдещото
експониране.

на

6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

НА

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

на
на
на
му

а) У нас
- Отговорен секретар на ИАИ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
Загора;
-

Участие в „Час по България” с водещ П. Павлов;
Интервюта за в. „24 часа”, „Труд” и БТА;
Интервюта за програма „Хоризонт” и Радио – Стара
Интервюта за кабелна телевизия „Скат” и bTV.

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съорганизатор на фотоизложба „Apollonia du Pont.
Mission archéologique franco-bulgare 2002/2007” – MMSH, Aixan-Provence (ноември/декември 2007 г.).
9.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Общото събрание на НАИМ до м. октомври.
н. с. І ст. д-р Христо Прешленов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми

167

- Антични публични пространства в Несебър. Картометрично
изследване на градските структури на Несебърския полуостров и
изготвяне на ситуационни планове (към проект на САА „Антична
култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл.
Хр.”);
- Археологически аспекти на палеогеографските проучвания
на българското Черноморско крайбрежие (VІ в. пр. Хр. – VІІ в.
сл. Хр.). Археологическа и евстатична картометрия на
крайбрежната зона на Несебърския залив и съставяне на
топографски профили (към проект на САА „Антична култура по
българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”);
- Раннохристиянска култура по Българското Черноморие.
Събиране на данни за топографското усвояване, обновяване и
преустрояване на свещени места (към проект на САА „Антична
култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл.
Хр.”).
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Юбилейна национална научна сесия „История на науката и
техниката в България”, София (05.06.2007 г.); участие с
доклад: „Плаващи средства и пристанищен състав по Югозападното
Черноморие през римската епоха”;
- Научна конференция „Войната през Античността и
Средновековието – политика, култура, битие”, Поморие (01 –
04.10.2007 г.); участие с доклад: „Власт и противопоставяне по
Югозападното
Черноморие
през
елинистическата
епоха
(политически и военни аспекти)”.
б) В чужбина
- Кръгла маса „Гърците в Черно море (VІІ – І в. пр.
Хр.)”, Нанси, Франция (27 – 30.09.2007 г.); участие с доклад:
„Städtebau, Machthaber und soziale Organisation an der
bulgarischen Schwarzmeerküste (VI – I Jh. v. Chr.)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
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2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- А. Божкова, Х. Прешленов, М. Даскалов, П. Кияшкина.
Спасителни археологически разкопки на ул. „Крайбрежна” в ААР
Старинен Несебър през 2006 г. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 247 – 250.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Хр. Прешленов. Антични публични пространства
Несебър: източно крайбрежие. – Известия на НАИМ – БАН.

в

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Hr. Preshlenov. Beanspruchte Areale. Römer und
Steppenreiter an der Bulgarischen Schwarzmeerküste. – Eirene,
XLII. Studia Graeca et Latina (Archaeologica). Praha, 2006,
183 – 190.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- Hr. Preshlenov. Städtebau, Machthaber und soziale
Organisation an der bulgarischen Schwarzmeerküste (VI – I Jh.
v. Chr.). – In: Histoire et Cultures de l’Antiquité Grecque et
Romaine. „Le Grec en Mer Noire (7e – 1er s. av. J. – C.)”,
Nancy (ed. G. Vottero), студия.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Hr. Preshlenov. Kaisermünzen von Odessus – Funktionen
und Verbreitung auf dem Gebiet der Unteren Donau während des
Prinzipats. – In: The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI
C AD). International archaeological conference, Tutrakan, 06 –
07.10.2005. (ed. L. Vagalinski). Sofia, 2007, 113 – 120.
- Хр. Прешленов. Плаващи средства и пристанищен състав
по Югозападното Черноморие през римската епоха. – В: История
на науката и техниката в България. Юбилейна сесия 50 години
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Национален политехнически музей (съст. Ат. Каменаров). София,
2007, 28 – 41.
- Hr. Preshlenov. Feldforschungen entlang K. Skorpils
„Haupttrennungslinie”
des
Festungssystems
im
östlichen
Balkangebirge. – In: Jubilaeus 6. Сборник в памет на Карел и
Херменегилд Шкорпил. София, 2007, 165 – 173.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Х. Прешленов. The Bulgarian Black Sea Region in the
Economy of the Roman Empire. – В: Сборник в чест на проф. А.
Милчева (ред. Е. Генчева);
Hr.
Preshlenov.
Den
Prinzeps
erwartend:
Die
bulgarische Schwarzmeerküste unter Gordian III. – В: Сборник в
чест на доц. Ст. Ангелова (ред. Р. Колева);
- Хр. Прешленов. Социални потребности и политически елит
в Imperium Romanum: honor и munus publicum в градовете по
Българското Черноморие. – В: Юбилеен сборник по случай 80-та
годишнина на проф. Велизар Велков;
- Хр. Прешленов. Власт и господство по Югозападното
Черноморие (VІ – І в. пр. Хр.). – В: Сборник „Войната през
Античността и Средновековието – политика, култура, битие”,
Поморие.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1.Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 3 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ (Благоевград, Балчик и
Созопол);
- Член на Програмния съвет на магистърска програма
„Археология на Античността” на Департамент Археология, НБУ;
- Член на междуведомствена работна комисия за подготовка
на проект на Наредба за АИР „Старинен Несебър”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

- Член на редколегията на поредицата „Разкопки и
проучвания”;
- Член на редколегията на Годишник на НАМ;
- Член на редколегията на юбилеен сборник по случай 80та годишнина на проф. Велизар Велков.
н. с. ІІ ст. д-р Веселка Кацарова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект
„Светилище на трите нимфи и Афродита” при с. Каснаково, община
Димитровград, по проект финансиран от програма „ФАР” за
трансгранично сътрудничество (м. май – юли 2007 г.). По
договор за съвместна дейност между НАИМ – БАН и Община
Димитровград (към проект на САА „Римска провинциална култура в
българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”);
Научен
ръководител
на
аварийни
археологически
проучвания на могила №10 на нос Колокита, гр. Созопол, във
връзка с осъществяването на проект за консервация и
експониране на гробните съоръжения открити в нея през 2006 г.
(м. август 2007 г.). По договор между НАИМ – БАН и ИММОФИНАНС
(към проект на САА „Римска провинциална култура в българските
земи І – ІІІ в. сл. Хр.”).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на информация за античните селища от
територията на бившите Пазарджишки и Хасковски окръзи за
включването им в К 35 на TIR (към проект на САА „Римска
провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”);
- Обработка на техническа и археологическа документация
от проучванията на ст. н. с. д-р Л. Слокоска на обекти в
Пауталия и подготовката им за публикация в част ІІ от
съвместния ни проект „Антични архитектурни комплекси от
Пауталия” (към проект на САА „Материална култура в българските
земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.”).
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1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- VІ Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
и прилежащите им територии”, Кюстендил (11 – 13.10.2007 г.);
участие с пленарен доклад: „Структурни елементи на селищната
мрежа в градската територия на Пауталия през античната епоха”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Кацарова. Спасителни археологически проучвания на
надгробна могила №10 на нос Колокита, гр. Созопол. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
307 – 310.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- В. Кацарова. Римските вили от градската територия на
Пауталия. – В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред. Е.
Генчева);
- В. Кацарова. Структурни елементи на селищната мрежа в
градската територия на Пауталия през античната епоха. – В:
Сборник доклади от VІ Международен симпозиум „ПауталияВелбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии”;
- В. Кацарова, Н. Гиздова. Антични селища и крепости от
Пазарджишки и Хасковски окръг. – In: TIR K35 – Philippopolis
(ed. R. Ivanov).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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БАН;

- Член на комисия за проверка на античния фонд на НАИМ –

- Член на комисия за проверка
кандидат-докторантите в НАИМ – БАН.

на

документите

на

5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на научна публикация по проект с вътрешно
финансиране на НАИМ – БАН (на А. Чолакова, В Паунова, С.
Саров).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Представяне на две издания в НАИМ (Сборник „Спартакус
ІІ”, „Бронзовите находки от Нове”, автор Ал. Милчева);
- Изготвяне на текстове и илюстрации за брошура и за
туристически гид на обект „Светилище на трите нимфи и
Афродита” при с. Каснаково;
- Интервю за в. „Дума”, 23.08.2007 г. за резултатите от
археологическите разкопки при с. Каснаково;
- Интервюта за регионални медии (вестници, ТВ 7 и
кабелни телевизии) в Хасково и Димитровград.
н. с. ІІ ст. д-р Иво Чолаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник научен ръководител на редовни археологически
разкопки по укрепителната система на римската колония Деултум,
край село Дебелт, община Средец, област Бургас (01.07. –
31.07.2007 г.). Финансиране: НАИМ – БАН и ИМ – Средец към
проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи
І – ІІІ в. сл. Хр.”, „Материална култура в българските земи
през късната античност ІV – начало на VІІ в.”);
- Ръководител (съвместно със ст. н. с. ІІ ст. д-р Л.
Вагалински, САА, НАИМ – БАН) на археологически разкопки на
обект „Античен град с прилежащи некрополи в м. Кожух край с.
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Рупите”, община Петрич, Благоевградска област. (14.08. –
02.12.2007
г.).
Финансиране
по
проект
„Трансгранични
партньорства за устойчив туризъм” №BG 2004/016-782.01.06.03.06
на програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България –
Гърция към проекти на САА „Римска провинциална култура в
българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”, „Материална култура в
българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ
в.”).
1.2. Други изследователски теми
- Римски и ранновизантийски метални инструменти
територията на България (І – началото на VІІ век);
- Римски теракоти от територията на България.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

от

и

а) В страната
- ХLVI Национална археологическа конференция, Смолян (28
– 31.05.2007 г.); участие с доклад „Статистически данни за
проведените археологически разкопки и проучвания в България
през 2006 г.”;
- VІ Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
и прилежащите им територии”, Кюстендил (11 – 13.10.2007 г.);
участие с доклад „Непубликувани антични инструменти от фонда
на РИМ – Кюстендил”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Archaeology in Bulgaria,
2006 Season. – American Journal of Archaeology, vol. 112, №1,
2008.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
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- И. Д. Чолаков. Античното стопанство южно от
Долнодунавския лимес според колективни находки с инструменти
от периода І – началото на VІІ в. – Археология, 2006., кн. 14.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- I. D. Cholakov, G. Atanasov. A Hoard of Late Roman
Metalwork from Belokopitovo, Shumen district. – In: The Lower
Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD). International
archaeological conference, Tutrakan, 06 – 07.10.2005. (ed. L.
Vagalinski). Sofia, 2007, 257 – 264.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- И. Д. Чолаков. Непубликувани антични инструменти от
фонда на РИМ – Кюстендил. – В: Сборник доклади от VІ
Международен
симпозиум
„Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
и
прилежащите им територии”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Международен проект „Transformation” 2004 – 2007 г.,
финансиран от Европейския съюз.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия на магистърска дипломна работа в СУ „Св.
Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Участие в междуведомствена комисия със заповед на НИПК
като представител на НАИМ – БАН (София).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организацията и експонирането на постерна
изложба „Трансформация – културата в северните римски
провинции” в НАИМ и ЦУ – БАН;
- Участие с находки и информационни материали от
разкопките през 2007 г. във временна изложба „Българска
археология 2007” в НАИМ – БАН (находки от Хераклея Синтика).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Общото събрание на учените в НАИМ – БАН
(от м. ноември).
проучвател Румяна Милчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа по дисертация на тема „Римска портретна
пластика от Северна България”. Основните глави от дисертацията
са завършени. Подготвен е и фотоалбумът (с 60 таблици). Остава
да се направят предговорът и заключението; да се изработят
графиките и техническото оформяне на текста.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 3 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (с. Марково, община
Родопи, София с. Палаузово, община Стралджа, Сандански).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни

176

- Експертен доклад за археологическите музеи и обекти в
Северна Гърция във връзка с изпълнение на програмата
„Струмският път от неолита до ранното християнство, трансмисия
на контактите между Егея и Балканите”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 5 интервюта в медиите по повод скулптурната изложба
„Главата” в НАИМ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на временната скулптурна изложба „Главата”,
представена в Централната зала на НАИМ – БАН.
11. ДРУГИ
- Във връзка с изпълнението на образователната и научна
програма на докторантите в БАН: курс по компютърни умения
(Photoshop), с успешно положен изпит; успешно положен изпит –
докторантски минимум по специалността; успешно положен изпит
по немски език; два допълнителни курса, свързани с темата,
проведени в катедра „Археология” на СУ „Св. Климент Охридски”:
„Художествените занаяти през римската епоха” и „Римският лимес
през І – ІV в.”
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ІІ.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ
Основни научни проекти на секцията:
•
•
•
•

„Славяни и прабългари”; ръководител – Л. ДончеваПеткова; финансиране от бюджета
„Стари български столици”; ръководител – И. Щерева;
финансиране от бюджета
„Българските земи през XV – XVII в.”; ръководител – Б.
Петрунова; финансиране от бюджета
„Българският средновековен град и село”; ръководител –
М. Ваклинова; финансиране от бюджета

Индивидуални отчети:
ст. н. с. I ст. д. и. н. Рашо Рашев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Плиска,
Дворцов
комплекс,
ръководител,
в
сътрудничество с Я. Димитров и Ст. Иванов (по проект на ССА
„Стари български столици”). Бе проучен югозападният ъгъл на
комплекс Цитадела. Под демонтираната дворна каменна настилка
се откриха нива и съоръжения, отнасящи се към най-ранния
период на живот в центъра. Представени са от ями и траншеи за
дървени конструкции и водопровод от период 1 на строителството
в този сектор. Получени са допълнителни данни за съоръжения от
X – XI в. Установени са груби грешки в извършената тук
частична реставрация на тухлената оградна стена на Цитаделата
и нейната западна порта;
- Плиска, обект №32, ръководител (по проект на ССА
„Стари български столици”). Продължение на разкопки от 2006
г., когато тук бяха фиксирани останки от голяма дървена
постройка, от която са запазени ями с отпечатъци от дървени
стълбове, разположени в редица. През 2007 г. бе открита втора,
успоредна на първата редица от ями за дървени стълбове. В
насипа
на
някои
ями
се
намериха
фрагменти
от
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ранносредновековна керамика с врязана украса. Постройката се
развива на изток, където трябва да се търси ограничителният
източен ред от ями, които ще очертаят нейния цялостен план;
- Ранносредновековна сграда при Кабиюк (Коньовец),
община Шумен, ръководител, в сътрудничество със Ст. Иванов (по
проект на ССА „Стари български столици”). Частично проучена
сграда с монументален градеж и размери 26/18 м. в рамките на
известното ранносредновековно землено укрепление. Според
наличните данни сградата вероятно е езически храм от типа,
познат от Плиска и Мадара. Нейното присъствие тук позволява да
се локализира още един старобългарски аул. Предстои да бъдат
издирени останки от предполагаема представителна сграда, баня
и други постройки. Източно от проучената сграда са
документирани чрез обхождане и от въздуха следи от голям
ранносредновековен архитектурен комплекс;
Ранносредновековен
некропол
при
Нови
Пазар,
ръководител, в сътрудничество с Хр. Стоянова (по проект на ССА
„Славяни и прабългари”). Сондажни разкопки, извършени с цел да
се провери възможността за непроучен сектор от известния
прабългарски некропол. Сондажите не дадоха положителен
резултат;
- Плиска, Дворцов комплекс, сектор Дворцов площад,
консултант на ръководителя на разкопките Ст. Иванов. Проучва
се северозападният сектор на площада с останки от нива и
съоръжения от всички периоди и етапи на живот в централната
част на Плиска.
1.2. Други изследователски теми
- Осъществен довършителен етап от подготовка за печат на
монография „Българската езическа култура VII – IX в.” (598
макетирани стр. формат А4).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална конференция в чест на н. с. Ал. Минчев,
Варна, м. февруари, доклад „Символиката на лабиринта в
средновековна България”;
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- Национална конференция „1100 години от смъртта на княз
Борис-Михаил”, Шумен, м. май, доклад „Българските ханове и
християнството”.
б) В чужбина
- Международен конгрес по археология на евразийските
степи, 14 – 16.02.2007, Казан, Русия – Татарстан, доклад
„Прабългарите в югозападните покрайнини на евразийските
степи”;
- Международна конференция „Римският лимес по Дунав през
античността и средновековието”, Виена, 14 – 16.11.2007, доклад
„Дунавският бряг между Дортикум и Дуросторум през ранното
средновековие”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Р. Рашев. Цар Симеон – адепт и опонент на „гръцкия
модел”. – Преславска книжовна школа, 9, 2006, 381 – 387;
- Р. Рашев. Мит и история за началото на българската
държавност. – Исторически преглед, 3-4, 2006, 3 – 19.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Р. Рашев. Образът на горгоната Медуза в паметници от
средновековна България. – Проблеми на изкуството, 3, 2007, 10
с. + 11 обр.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
Р.
Рашев.
Праболгары
на
югозападной
окраине
евразийской степи. – В: Средневековая археология евразийских
степей.
Материалы
Учредительного
съезда
Международного
конгресса. Т. 1. Казань, 2007, 104 – 117.
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2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Р. Рашев. Куманите на юг от Дунав по археологически
данни. – В: 800 години от битката при Одрин. Шумен, 2007, 120
– 130.
- Р. Рашев. Крумовият саракт в Тракия. – В: Тракия и
Хемимонт ІV – ХІV век. (ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007,
120 – 127.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Р. Рашев. Попина – Градището (Калето): антична крепост
и ранносредновековно землено укрепление. – Сб. в памет на Ж.
Въжарова – 7 с. + 8 обр.;
- Р. Рашев. Още за елена като символ в Първото българско
царство. – Сборник в чест на Ив. Жандова – 7 с. + 4 обр.;
- Р. Рашев. Българските ханове и християнството. – В:
1100 години от смъртта на княз Борис I. – 10 с. + 3 обр.;
- Р. Рашев. Златните пръстени с кръстовидни монограми от
Малая Перещепина: последните четения. – В: Сборник в памет на
д-р В. Хараланов – 8 с.;
Р.
Рашев.
За
християнския
смисъл
на
някои
„прабългарски” знаци. – В: Сборник в чест на Ст. Витлянов – 7
с.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Р. Рашев. Прабългарите през V – VII в. Четвърто доп.
изд. В. Търново, 2007, 366 с.;
- Р. Рашев. Цар Симеон. Щрихи към личността и делото му.
София, 2007, 138 с.;
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Р. Рашев. Цар Симеон военачалникът. Варна, 2007, 47 с.
(брошура).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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- Член на Организационния комитет за учредяване на
Международен
конгрес
по
средновековна
археология
на
евразийските степи (Казан, 14 – 16.02.2007 г.) и член на
Изпълкома на конгреса.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции

ВТУ;

- „Археология на славяни и прабългари” – 25 часа, ШУ;
- „Българска езическа култура VII – IX в.” – 45 часа,
- „Велико преселение на народите” – 20 часа, ШУ;
- „Езическа Плиска” – 20 часа, ШУ.

4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 редовен докторант във ВТУ (Д. Рабовянов), защитил
успешно на 14.02.2007 г. пред СНССИАЕ при ВАК.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС по стара и средновековна история,
археология и етнография при ВАК;
- Член на НС на НАИМ;
- Член на Националния обществен музеен съвет (от
01.07.2007);
- Член на Комисия за избор на Директор на РИМ – Шумен;
- Член на комисия за избор на Директор на НИМ – София;
- Член на Музейния съвет на Националния антропологичен
музей.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
Рецензия
на
научно-изследователски
проект
„Археологическа карта на района на Асар дере в Плиска” в ШУ
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„Епископ
Константин
Витлянов.

Преславски”,

6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ръководител

доц.

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

Ст.
НА

а) У нас
- Отговорен редактор на сб. Плиска-Преслав (не е събиран
нов том);
- Отговорен редактор на поредицата „Проблеми на
прабългарската история и култура” – редакторска работа по
подготовката на том 4, 900 стандартни страници;
- Член на редколегията на сп. „Проблеми на изкуството”
(от 1.10.2007 г.).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие във филм на БТВ „По пътя на българите”;
- Интервюта по БНТ, bTV, Телевизия Шумен;
- Интервюта и материали във в. 24 часа, Труд, Стандарт,
Шуменска заря, Аз-буки и др.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Идея и организационна работа по подготовка на
Национална изложба „Българска археология 2007” с осигуряване
участието на 12 музея от страната (съвместно с Министерство на
културата,
Дирекция
„Музеи,
галерии
и
изобразителни
изкуства”). Открита на 20.12.2007 г. в залата за временни
изложби на НАМ;
- Организационна работа по освобождаването на площта,
заета от колекцията на Д. Иванов в галерията на голямата зала
на НАМ, потвърдено с писмо на Фондация „Арете-Фол” от
11.12.2007 г. и създаване на условия за пълно разгръщане на
последния дял от музейната експозиция „Изкуство и култура на
Второто българско царство”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Директор на НАИМ – БАН (от 02.07.2007 г.);
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- Координатор на археологически проект „Плиска” (Заповед
I206/13.04.2004 г. на Директора на НАИМ и нова заповед I489/7.06.2006 г.);
- Член на ръководството на фонд „Култура” при Община
Шумен;
- Член на Национален организационен комитет за честване
на 1100 г. от смъртта на княз Борис-Михаил;
- Член на ръководството на фондация „Мадарски конник”
(Шумен).
ст. н. с. І ст. д. и. н. Людмила Дончева-Петкова (Ръководител
на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена
на Плиска. Разкопките се проведоха от 18 юни до 18 юли.
Работихме на площ от 250 м2. Довършихме проучването на сграда,
открита през 2006 г. Установихме, че търговско-занаятчийските
помещения, разкрити от проф. Ат. Милчев продължават на север.
Беше открита северната част на помещение №19, както и ново
голямо помещение (№20) с две пещи и две производствени
съоръжения. Открихме нови пет ями от ХІ в. (разчистена беше
само една) и за първи път в тази част на Плиска – 11 ранни ями
(към проект на ССА „Стари български столици”);
- Разкопки на прабългарския биритуален некропол при гр.
Балчик. В продължени на месец и половина проучихме 360 м2,
като открихме нови 44 гроба. За първи път гробовете с
инхумация (24) са повече от тези с кремация (20). И тази
година
некрополът
поднесе
изненади
–
преобладават
правоъгълните гробове с кремация; често се установяват гробове
с кремация, разположени до или върху гробове с инхумация; за
първи път беше открит гроб, в който един над друг са погребани
двама индивиди; за първи път беше открит правоъгълен гроб с
кремация, ограден с камъни; откриха се три гроба, свързани
един с друг с по две животни във всеки от тях. Една В-образна
тока потвърждава ранната дата на некропола (към проект на ССА
„Славяни и прабългари”).
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1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проекта „Славяни и прабългари”;
- Обработка на материали от разкопките през 2006 г. в
Плиска, м. януари, февруари;
- Обработка на материали от разкопките през 2007 г. на
биритуалния некропол при Балчик, м. септември, ноември;
- Работа по темата: Ранновизантийска керамика от
крепостта при с. Одърци, Добричко – за Одърци, Т. 3.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална научна конференция по случай 1100 години от
смъртта на Св. Княз Борис Първи”. Плиска и християнските
центрове на Европа”, Плиска – Шумен – Велики Преслав, 02 –
04.06.2007 г. с доклад „За датите и производството на някои
типове кръстове-енколпиони”;
- Декемврийски четения на средновековната археология,
посветени на 85 години от рождението на ст. н. с. С.
Георгиева, 13.12.2007 г. Участвах с доклад на „За един
кръщелен кръст от Варненския музей” – 10 стр.
б) В чужбина
- Участие с доклад: „The Earliest Medieval Bi-Ritual
Necropolis near the City of Balchik, Bulgaria” на 13-та
Международна археологическа конференция в гр. Задар, Хърватия,
състояла са от 18 до 23 септември;
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
от

- Л. Дончева-Петкова. За един вид белоглинена керамика
Плиска.
–
Изследвания
по
българска
средновековна
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археология. Сборник в чест на проф. Р. Рашев. В. Търново,
2007, 54 – 73.
- Л. Дончева-Петкова, К. Константинов. Археологически
разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на
Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2006 г.
София, 2007, 482 – 485.
- Л. Дончева-Петкова. Биритуален езически некропол при
Балчик. – Археологически открития и разкопки през 2006 г.
София, 2007, 485 – 488.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Л. Дончева-Петкова. Живка Въжарова – Живот и творческа
дейност. – Приноси към българската средновековна археология,
Т. V, 14 стр.;
- Л. Дончева-Петкова. За един тип кръстове-енколпиони и
производството им в средновековна България. – Сборник,
посветен на 90-годишнината на ст. н. с. Иванка Жандова, 10
страници, 11 образа;
- Л. Дончева-Петкова. За датите и производството на
някои типове кръстове-енколпиони. – Сборник, посветен на 1100годишнината от смъртта на княз Борис, 15 страници, 23 образа;
Л.
Дончева-Петкова.
Отново
за
началото
на
ранносредновековната българската култура. – В: Сборник в чест
на доц. Ст. Ангелова (ред. Р. Колева), 18 стр., 2 табла.
2.3. Приети за печат през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Л. Дончева-Петкова. Кръстове-енколпиони от България
(ІХ – ХІV в.). Монография под печат, 1000 стр., 92 образа, 213
табла;
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Ръководител (от българска страна) българо-унгарски
проект: Авари, прабългари и славяни на Среден и Долен Дунав;
срок 2003 – 2007 г. Тази година колегата Й. Сентпетери посети
нашата страна, а трима български археолози – ст. н. с. П.
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Георгиев, н. с. Р. Василев и н. с. Я. Димитров посетиха
Унгария.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICOMOS;
- Член на Международната асоциация на археолозите.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- В разкопките в Плиска участваха двама мои докторанти –
от НАИМ и СУ;
- В разкопките на прабългарския некропол при Балчик
участваха трима докторанти – един от НАИМ, двама от СУ и един
магистър по археология от СУ.
4.3. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (НАИМ, Е. Коматарова);
- 1 докторант (СУ).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС по стара, средновековна
археология и етнография;
- Член на НС на НАИМ;
- Член на НС на Етнографския институт с музей;
- Член на Съвета за теренни проучвания.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

история,

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Главен редактор на поредицата „Приноси към българската
археология”. Редактирах целия сборник, посветен на 90годишнината на Живка Въжарова;
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Разкопки на най-ранния прабългарски некропол при
Балчик – в-к Добруджанска Нова Трибуна, бр. 168, 05.09.2007
г.;
- Интервю за Информационна агенция Фокус;
- Интервю за Информационна агенция Варна-Фокус;
- В-к Добруджанска Трибуна: Уникален троен гроб откриха
археолозите край Балчик – бр. 169, 05.09.2007;
- В-к Балчик: Професор Людмила Дончева: „Успешно завърши
археологически сезон при Балчик”, бр. 30, 12.09.2007 г.;
- Най-ранният прабългарски некропол. – Happy Weekend,
10, 2007, 50 – 52.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изложба „Българска археология
материали от прабългарския некропол при Балчик.

2007”

с

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завеждащ Секция за средновековна археология – до м.
ноември. Като завеждащ Секция за средновековна археология
изпълнявах рутинните си задължения. Всички членове на Секцията
взеха активно участие в археологическите разкопки през 2007 г.
Членове на Секцията взеха участие в научните конференции по
случай 1100 години от смъртта на княз Борис и в декемврийските
четения, посветени на 85-годишнината от рождението на ст. н.
с. С. Георгиева. На отделно заседание д-р Й. Сентпетери
запозна членовете на Секцията с неговите проучвания в Унгария.
н. с. III ст. Петър Димитров(Секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на екипа за археологическите разкопки
на обект „Владетелска църква на Велики Преслав” (ръководители:
ст. н. с. М. Ваклинова, ст. н. с. И. Щерева), гр. Велики
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Преслав. 1 юли – 3 септември 2007 г.; финансиране – по договор
между НАИМ – БАН и Министерство на културата;
Проучени са терените на изток, север и юг от базиликата,
за установяване характера на по-ранното и по-късно обитаване.
Разкрити са производствени съоръжения и водопроводи южно от
храма. Продължи проучването на т. нар. Сграда III.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали за подготовка на т. ІІІ –
Преславският
дворец.
Владетелската
църква,
съвместна
монография в колектив с М. Ваклинова, И. Щерева, М. Манолова,
С. Горянова, И. Йорданов. Отговарям за подобект „Некропол”,
както и за цялата графична и фото документация на обекта. Няма
целево финансиране, освен в бюджета на проекта за теренни
проучвания (към проект на ССА „Стари български столици”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Димитров. Тераса североизточно под Кръглата църква
– В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 472 – 474;
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М.
Манолова. Владетелската църква във Велики Преслав. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
439 – 443.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- П. Димитров. Рогчета от Дворцовия център на Велики
Преслав. – В: Сб. в чест на И. Акрабова-Жандова.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на комисия за приемане на документите за
докторантски конкурси в НАИМ;
- Член на комисия за извършване на инвентаризация на
благородните метали в средновековния фонд на НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на „Археологически открития и
разкопки”;
- Член на редколегията на Сборник в чест на И. АкрабоваЖандова.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на екипа, зает с организацията на ХLVІ Национална
археологическа конференция в гр. Смолян (28.05 – 31.05.2007
г.);
- Секретар на Секцията за средновековна археология.
ст. н. с. II ст. д. и. н. Николай Овчаров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месеците май – юни ръководител на обект „Скално
светилище и античен храм при с. Татул, Момчилградско”.
Финансирането е осигурено по линия на европейски проект за
трансгранично сътрудничество с Гърция. Това е последната
година на археологически разкопки, след които обектът е
предаден за консервация и реставрация по същата програма.
Проучени бяха най-ранните пластове, отнасящи се към финалния
етап на халколита (края на V – началото на ІV хил. пр. Хр.).
Напълно е завършено и изследването на едно от най-големите
култови места по българските земи от средно-, къснобронзовата
и ранножелязната епоха (19 – 6 в. пр. Хр.). Окончателно са
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проучени 35 глинени олтара и са открити множество керамични
съдове и култови предмети (жречески жезли, макети на слънчеви
колесници, идоли, част от златна маска „микенски” тип).
Приключи
разкриването
на
храма-мавзолей
и
ограждащата
свещеното пространство стена. Те имат запазеност до 6 м и са
градени с добре одялани квадрови блокове. Съобразно техниката
на градеж и стратиграфските пластове, създаването на
архитектурните паметници вече твърдо се отнася към 4 – 3 в.
пр. Хр. Те продължават да се използват и през римската епоха
чак до приемането на християнството в края на 4 в. През
периода 5 – 12 в. античният храм е бил използван като имение
(проастия) на византийски аристократи. Откритите оловни печати
показват, че в 11 – 12 в. това имение е притежавано от
родоначалника на фамилията на Палеолозите, севаст Георги
Палеолог, виден пълководец на император Алексий І Комнин;
- През месеците юли, август и септември ръководител на
обект „Скален град Перперикон” край Кърджали. В мащабната
кампания се включиха около 150 работници от околните села.
Усилията бяха насочени в западната част на Акропола. В
дълбочина се откриват находки от халколита, но засега не е
регистриран
културен
пласт.
Такъв
е
фиксиран
от
къснобронзовата и ранножелязната епоха. Особено интересен е
дебелият пласт от прехода между двете исторически епохи,
датиран добре с находки през 11 – 10 в. пр. Хр. Беше разкрито
и цялото трасе на крепостната стена, запазена на места до 7 м.
Тя е градена с две лица от масивни квадрови блокове с пълнеж
от камъни и кал между тях и дебелина до 2,7 – 2,8 м. Според
архитектурните особености и стратиграфските данни, крепостната
стена е издигната към края на 3 в. В северозападния ъгъл на
Акропола беже разкопан комплекс от жилищни и представителни
сгради, който също се датира в периода 3 – 5 в. Непосредствено
отвътре на добре известната средновековна кула в югозападния
ъгъл започна разкриването на голям архитектурен ансамбъл,
отнасящ се също към средновековната епоха. Още е рано да се
направят
окончателни
заключения,
но
вероятно
неговото
изграждане започва през 10 – 11 в. Интересни данни бяха
получени и за живота в крепостта през 14 в. и по-точно за
драматичната обсада от турските войни през 1362 г. От това
време е новоразкритата църква и некропол около нея, проучени в
подножието на града.
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1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Научна конференция по тракология в Казанлък през
септември 2007 г. с доклад „Проучвания на квартал от 3 – 5 в.
в северозападния ъгъл на Акропола на Перперикон”;
- Декемврийски четения посветени на Соня Георгиева,
декември 2007 г. с доклад „Новооткрита църква с некропол под
Перперикон”, съвместно с Хитко Вачев.
б) В чужбина
- Научна среща в Суфли, Гърция, през юни 2007 г. по
трансграничен проект между общини Кърджали и Суфли;
- Научна среща на остров Самотраки, Гърция, по
трансграничен проект между общини Кърджали и Самотраки.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2.Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Н. Овчаров. Иконоборчество и иконопочитане
средновековната българска култура. – Везни, 10, 51 – 66.

в

2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Н. Овчаров, З. Димитров. Северната крепостна стена на
Акропола на Перперикон. – В: Проблеми и изследвания на
тракийската култура, ІІІ. Казанлък, 2007, 7 – 18;
- Н. Овчаров, Д. Стоименов. Д. Коджаманова. Едно
византийско
императорско
имение
от
ІХ
–
ХІІ
в.
Административният център под Перперикон. – В: Тракия и
Хемимонт ІV – ХІV век. (ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007,
207 – 213.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
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- Образът и подобието. Естетика на образа в българското
средновековно изкуство. Издателство „Захарий Стоянов”, 78 с.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
с.

- От Златоград до Перперикон. Издателство „Славена”, 56

2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 45 статии в редовната ми ежеседмична страница за
археологията и културно-историческото наследство в съботния
брой на „Стандарт”;
- Общо около 300 цели страници, отделни съобщения и
интервюта във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Стандарт”,
„Сега”, „Новинар”, „Дума”, „Телеграф”, „Експрес”, „Класа”,
„Атака”, „Марица”, „Черно море”, „Нов живот”, „Борба”; в
списания „Нешънъл джиографик”, „Лидове новини” (Прага),
„Република” (Рим) и др.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Изпълнителния борд на Американския биографичен
институт в САЩ;
- Член на комисията да изследване на морската история в
Източното
Средиземноморие
към
Института
за
новогръцки
проучвания в Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Международен славянски университет в Москва, 90 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Съветник на Националния борд за туризъм;
- Член на Научния съвет на Македонския научен институт;
- Член на Съвета за туризъм в община Свиленград.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Известия на Археологическия институт.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 52 филма от авторската поредица „Изгубеният Граал” по
Телевизия „Евроком”;
- 30-минутен филм по немско-френския телевизионен канал
„Arte” на 1 септември 2007 г.;
- Участие в „Шоуто на Майкъл Пейлин”, третото по
гледаемост предаване във Великобритания с 13 млн зрители, на
23 септември 2007 г.;
- Около 200 интервюта, репортажи и участие в предавания
по ЕвроНюз, CNN – Европа, БНТ, bTV, НТ, 7 дни, Тв 7, Евроком,
ББТ, MSAT, Планета, 1 канал на чешката телевизия;
- Лекции във Виена и Линц, Австрия, през февруари 2007
г.;
- Лекции в Париж, Франция, по случай 3 март 2007 г.;
- Лекции в Москва, Русия, през март 2007 г.;
- Участие в делегацията начело с президента Георги
Първанов за откриването през март на голямата изложба в Базел,
Швейцария;
- Участие с презентация на туристическото изложение в
Лугано, Швейцария, през ноември 2007 г.;
- Лекции в Прага, Чехия, през ноември 2007 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие във временната изложба за находките от 2007 г.
в НАИМ, открита през декември 2007 г.
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ст. н. с. II ст. д-р Маргарита Ваклинова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Момчилова крепост” – ръководител на проекта и
на археологическото проучване. Експедицията е съвместна с РИМ
–
Смолян,
финансира
се
по
проект
за
трансгранично
сътрудничество с Гърция по програма ФАР и от Община Смолян.
Проучването има връзка с проекта на ССА – „Средновековният
град и село”. Предвидените проучвания по проекта са
приключени, като се наложи разширяване на проучвания сектор,
поради регистрацията на нови факти. Изяснено е трасето и
състоянието на ранновизантийското и средновековно укрепление,
както и характерът и структурите, свързани с тракийското
светилище. Има данни за обитаване от ІІ хил. пр. н. е., ІV –
VІ в. и ХІІ – ХІV в. С допълнителни средства, предоставени от
частен спонсор, е продължено и ще продължи при възможност
изследването на откритите скални съоръжения, свързани със
светилището;
Обект
„Никопол
на
Места”
–
ръководител
на
археологическо проучване на сектор по предвидената програма.
Разкриването на вече проучените при системното археологическо
проучване терени и подготовката им за консервационнореставрационни дейности и социализация е в ход. Разкриват се и
нови части от известната вече и частично проучена „вила
урбана”, правят се заснемания и успоредно идеен проект за
експониране. Финансирането е по проект за трансгранично
сътрудничество с Гърция по програма ФАР по договор с община
Гърмен. Проучванията са свързани с САА и ССА по проектите за
античните и средновековни градове. Поради закъснения и
неуредици при организацията от страна на община Гърмен,
участието бе под формата на непрекъснати консултации при
направените разчиствания и във връзка с уточняване на
стратиграфия и планова схема на сградата, извършени под
наблюдение и ръководство на н. с. Цветана Комитова;
- Обект „Велики Преслав”. Ръководство на проучванията,
извършвани от колектив в дворцовия център на Велики Преслав.
Финансиране по правителствена програма чрез МК по договор с
НАИМ. Разкрити са значителни части от масивната сграда,
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затваряща дворцовия квартал и площада пред Тронната палата от
изток. Проучванията на терена на площада дадоха нови данни
относно стратиграфията и хронологията на обитаване на тази
територия на центъра на столицата през различните етапи.
Продължи се разкриването на некропола около Владетелската
църква и на производствените и жилищни съоръжения, възникнали
на площада в следстоличния период.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по българо-френски проект „Проучване на
архитектурната скулптура по западночерноморското крайбрежие (V
– ХV в.)” финансиран по проект на МОН – Фонд „Научни
изследвания” – Рила 3/605. Ръководител съм на научния
колектив. Събират се и изработват работни и научни фишове на
материалите
от
българските
находища
и
предварителна
документация, с цел подготовка на публикация на корпус.
Проведена е съвместна сесия на членовете на колектива в
Страсбург (14 – 23 ноември) за подготвяне каталожната
структура, уточняване на терминологията, превеждане на
текстовете,
уточняване
аналитико-синтетичните
части
на
изследването;
- Работа по обработка на материалите и събиране на
литература за подготовка на публикацията на Владетелската
базилика във Велики Преслав и площадът между нея и дворците,
съвместно с колектив. Подготвям частта за градоустройство и
архитектура, стратиграфски характеристики и периодизация и
заключение, съвместно с И. Щерева. Задачата е по проект на ССА
„Стари столици”;
- Довършване на текста и оформлението на изследването
„Западноевропейска
металопластика
ХІІІ
–
ХV
в
–
разпространение в българските земи” по проект на НАИМ;
- Ръководство на проект за трансгранично сътрудничество
с Гърция по програма ФАР, финансиран от ЕС чрез МРРБ и Община
Смолян „Момчилова крепост – мит и реалност”, включващ
археологическо
проучване,
консервация,
експониране,
инфраструктурни дейности, социална и образователна програма и
подготовка за включване в програма за културен туризъм;
- Консултант по археологическото проучване на Никопол на
Места по проект за трансгранично сътрудничество с Гърция по
програма ФАР;
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- Координатор на проучванията по проект на НАИМ и
Министерство на културата на втората българска столица „Велики
Преслав”;
- Ръководител на проект „Стари столици” на ССА – НАИМ.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Научна конференция, посветена на Св. княз Борис –
Шумен, май 2007 г. Изнесен съвместен доклад с И. Щерева на
тема: Княз Борис І и Велики Преслав;
- Декемврийски четения – НАИМ – БАН, доклад „Вила
урбана” на хълма Царевец във Велико Търново;
- Организация и ръководство, съвместно с представители
на СЕ, МОН, МК и ЮНЕСКО и учени от България и балканските
страни на научно-теоретична конференция за „Културните
коридори
в
Югоизточна
Европа.
Предизвикателства
пред
повишаване на капацитета” под патронажа на президента Г.
Първанов – февруари 2007;
- Научна конференция за историята на гр. Ихтиман – май
2007 г. Античността и средновековието в Ихтиманския край.
Значение на изследването им. По повод издаването на „История
на Ихтиман”, т. 1.
б) В чужбина
- Международна конференция за туризъм, религии и диалог
между културите – Кордова, Испания, октомври 2007 г.
Представител на Министерство на културата и презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Ваклинова. С. Станилов. Художественият метал на
Първото Българско царство, С. 2007. – Проблеми на изкуството,
1, С. 2007;
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- М. Ваклинова. Епопеята „Експозиция на новия плевенски
музей”. – В: Плевенска музейна палата. Хроника на едно
съзидание – 1981 – 1984, Плевен – Велико Търново, 2007, 25 –
30;
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М.
Манолова. Владетелската църква във Велики Преслав. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
439 – 443.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Ваклинова, И. Щерева. Иванка Акрабова-Жандова.
Уводна статия и библиография към сборника, посветен на ст. н.
с. И. Жандова;
- М. Ваклинова. Златна украса с емайли от корона,
открита във Велики Преслав. – В: Сб. Посветен на И. Жандова
(10 с. 4 ил.);
- М. Ваклинова. Проектът „Момчилова крепост” – РодопиСмолян, (11 с.);
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Ваклинова, И. Щерева. Владетелската църква на
Велики Преслав и княз Борис І. – В: Доклади от конференцията в
Шумен, май 2007 (15 с. и 7 ил.);
- 22 статии за археологическите обекти в Смолянски
окръг. – In: TIR K35 – Philippopolis (ed. R. Ivanov).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Ръководство на проект по програма ФАР за трансгранично
сътрудничество – Момчилова крепост – мит и реалност;
- Ръководство на българо-френски проект с Университета в
Страсбург – Рила 3.
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г) Членство в международни научни организации и комитети

БНК;

- Член на ICOMOS. Председател на контролния съвет на
- Член на ICOM.

4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Мениджмънт на археологическите резервати” Магистърска
програма, Философски факултет, Софийски университет, 60 часа
лекции.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 2 – Софийски университет, спец. Културология,
Философски факултет;
- 1 – Великотърновски университет, Исторически факултет.
4.3. Организирани школи или семинари
- Лятна школа със семинарни занятия по археологическите
обекти, участие в проучванията по проекти на Национално
движение „Българско наследство”. Изнасяне на лекции пред
студентите, участници в семинара – В. Търново.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
- Участие в комисия към Фонд 1300 години;
- Участие в експертни комисии и съвети във връзка с
консервационно реставрационни дейности на археологически
паметници;
- Подбор и подреждане на експонатите за участие в
изложбата в Рим „Шедьоври на европейското изкуство”, посветена
на 50 години от създаване на ЕС;
- Подбор, анотиране и експониране на участващите в
изложбата Европалия – 2007 . Голямото ателие – Брюксел,
октомври 2007 – януари 2008 г.
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

199

- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на Теренния съвет – НАИМ;
- Член на Историческата комисия при ВАК – МС;
- Член на Управителния съвет на Националния фонд
„Култура”;
- Член на експертната група по подготовка на закон за
културното наследство към Комисия по култура при НС;
- Член на НСОПК;
- Член на Националния обществен музеен съвет – МК;
- Член на Управителния съвет на Фондация „Захари
Зограф”;
- Председател на Управителния съвет на НД „Българско
наследство”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено представени са всички документи по организация
на проектите, финансирани по програма ФАР и по целеви проекти.
Подготвени са програми и договори, както и отчетна
документация;
- Подготовка на писмени становища за Научен съвет на
НАИМ;
- Рецензии: представяне пред историческата комисия на
кандидати за присъждане на степени и звания: Иван Йорданов,
Яна Поповска, Валентин Плетньов, Деян Рабовянов, Николай
Дерменджиев;
- Писмено становище за проекта на Подробния устройствен
план на В. Преслав;
- Рецензия на експозиционния план на РИМ – Стара Загора;
- Участие в комисия в МК по избор на директор за
Дирекция „Музеи, галерии и изобразителни изкуства”;
- Председател на комисия по избор на директор на РИМ –
В.Търново;
- Участие в комисии по избор на директори на НАИМ и
Института по тракология – БАН;
- Съветник-консултант на председателя на БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

- Гл. редактор на изданието на НАИМ „Разкопки и
проучвания”;
- Гл. редактор на Сборник в чест на ст. н. с. д-р Иванка
Акрабова-Жандова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публикувани интервюта в „Сега”, „Труд”, „Дума”,
„Стандарт” и др. ежедневници и в АБВ, местната преса в Смолян,
В. Преслав, Шумен; участия в предавания по БНР – двете
програми, Радио France Inter, Радио Шумен, местните предавания
във Велико Търново; БНТ, Нова телевизия, БТВ, Телевизия Шумен;
участие в подготовката и филмирането на филм за Нощта на
учените и др.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организация, пренасяне и експониране на българските
музейни ценности, участващи в изложбата в президентския дворец
Квиринале в Рим, посветена на 50-годишнината от създаването на
Европейския съюз. Рим – март – май 2007 г.;
- Подготовка на документацията за българското участие в
изложбата в рамките на Европалия 2007. Голямото ателие –
Брюксел, октомври 2007 – януари 2008 г. Експониране и
представяне на паметниците;
- Организация и участие в подготовката на изложба в НАИМ
„Българска археология 2007 г.”
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Изпълняване на задълженията като зам. Директор и вр.
и. д. зам. директор на НАИМ;
ст. н. с. ІІ ст. д-р Ирина Щерева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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Ръководство
на
теренни
проучвания
на
обект
„Владетелска църква” във Велики Преслав по проект на НАИМ
„Стари български столици”. Разкопките се проведоха през м. юли
– август и бяха финансирани по договор на НАИМ с Министерство
на културата. Изследвани бяха пространства на север, изток и
юг от базиликата. Разкрити са много останки от столичния и
следстоличния период от историята на града – сгради, вкопани и
наземни жилища, пещи, сметни ями и гробове. Придобит е
значителен брой находки. Получиха се допълнителни данни за
хронологията и стратиграфията на преславския дворцов център.
1.2. Други изследователски теми
- Продължи работата по подготовката за печат на т. ІІ
„Туида-Сливен”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции и конгреси
- Участие с доклад в Национална научна конференция
„Плиска и християнските центрове на Европа” по случай 1100
години от смъртта на Св. Княз Борис Първи (835 – 907 г.).
Плиска – Шумен – Велики Преслав, 2 – 4 май 2007 г.;
- Участие с доклад в Националната научна конференция
„Декемврийски дни на българската средновековна археология”,
София 13 декември 2007 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М.
Манолова. Владетелската църква във Велики Преслав. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
439 – 443.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
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- И. Щерева. Новооткрита поклонническа ампула от Велики
Преслав. – В: Сб. в чест на Иванка Акрабова-Жандова;
- М. Ваклинова, И. Щерева. Иванка Акрабова-Жандова. – В:
Сб. в чест на И. Акрабова-Жандова;
- М. Ваклинова, И. Щерева. Владетелската църква във
Велики Преслав. – В: Сб. Плиска и християнските центрове на
Европа.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

- Ръководство на студенти от Варненския
университет на лятна практика във Велики Преслав.

на

свободен

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни.
- Писмени предложения за избиране на проф. С. А.
Плетнева и акад. А. И. Романчук за действителни членове на
НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на сборник в чест на ст. н. с.
Иванка Акрабова-Жандова.
ст. н. с. II ст. д-р Живко Аладжов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки

203

- Ръководител на археологическите
Преслав, обект „Средновековна улица на юг
– 30 септември 2007 г.;
- Ръководител на археологически
Крепостта Блесна (Блисмус) 15 октомври – 8

проучвания във В.
от Патриаршията”, 1
разкопки на обект
ноември 2007 г.

1.2. Други изследователски теми
- Проект на ССА – НАИМ – Проучване на старите столици;
- Средновековни крепости на юг от Балкана.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие в Национална конференция посветена на 1100 г.
от смъртта на Борис І със съобщение;
- Участие в VІ международен симпозиум „Пауталия-ВелбъждКюстендил и прилежащите им територии”, 11 – 13 октомври 2007 в
Кюстендил със съобщение.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ж. Аладжов. Разкопки на Преславската Патриаршия – юг.
– В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 411 – 413.
- Ж. Аладжов. Оловно огледало от с. Ябълково, община
Димитровград. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2007,
3/2, 141 – 144.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
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- Ж. Аладжов. Писаното за Маркели. – В: Тракия и
Хемимонт ІV – ХІV век. (ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007,
49 – 57.
Ж.
Аладжов.
Тюркоезични
или
ираноезични
са
прабългарите ? – В: Изследвания по българска средновековна
археология. ВТ, 2007, 41 – 47.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Ж. Аладжов. Княз Борис І и земите на юг от Балкана. –
Юбилеен сборник с материали от конференцията 1000 г. от
смъртта на княз Борис І.
- Ж. Аладжов. Крепостта Блесна (Блисмус) – извори и
хипотези. В: ИИМ Кюстендил.
- Ж. Аладжов. Археологически доказателства за крепостта
Блесна (Блисмус). – В: Сборник в чест на доц. Ст. Ангелова
(ред. Р. Колева).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студент
- Лятна практика на 2 студенти от НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на експозиционния план на средновековната
експозиция в РАМ – Пловдив.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
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- Член на редколегията на Известия на Археологическия
институт при БАН.
ст. н. с. II ст. д-р Виолета Нешева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на изследователски проект на тема „Мелник
– религиозен и административен център в долината на Средна
Струма през вековете”, съвместен проект на НАИМ и ИМ –
Сандански, към проект на ССА „Българският средновековен град и
село”.
През отчетната 2007 г. в изпълнение на проекта са
извършени археологически разкопки на два обекта:
• Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в източния край на
Мелник. Работен екип: ст. н. с. д-р В. Нешева (НАИМ) –
научен
ръководител,
н.
с.
Ц.
Комитова
(ИМ
–
Благоевград) – зам. ръководител, О. Миланова (РИМ –
Видин), Здравка Кортукова, докторантка от НБУ –
Програма „Археология” (с научен ръководител ст. н. с.
д-р В. Нешева). Разкопките се извършиха през м. юли –
август от 15 ученици от НГДЕК с ръководител Петър
Евтимов,
преподавател
по
старогръцки
език,
по
програмата на Гимназията за ежегодна археологическа
практика, с участието и на местни работници. Геодезично
и архитектурно заснемане – Георги Гошев (НАИМ),
фотозаснемане К. Георгиев (НАИМ);
Главни резултати: През 2007 г. беше проучена площ от
около 250 м2 във вътрешното пространство на манастира, в
западния му двор.
Основна цел на разкопките беше разкриването на
католикона, който би трябвало да е в тази част на манастира, а
също разкриването на трасето на оградните стени на това място.
В централната част на двора се попадна на основи на
сграда от камък на хоросан, в някои части – на глинен разтвор.
Тя е с надлъжна ос ЮЗ – СИ. В този сектор се очертаха, както и
на другите места досега, два строителни периода – от началото
на ХІІІ в. и от края на ХVІ – началото на ХVІІ в.
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Продължено е разчистването на помещението в югозападния
ъгъл на двора. То е изпълнено с огромно количество камъни от
разрушенията, част, от които съзнателно са натрупани в
северната му част, изглежда при почистването на повърхността
на манастира във връзка с дървесните насаждения през ХХ в.
Стените на помещението са доста обрушени. От изток се разкриха
оскъдни останки от зидове, преплетени и трудно датируеми.
Също оскъдни са разкритите през 2007 г. архитектурни
останки от оградните стени от юг и от север. Очевидно,
строителният материал от тях е извлечен, след като манастирът
е прекратил съществуването си и вложен в други сгради в Мелник
или околността му. От юг е установена по-голямата част на
трасето на стената. На север стената е минавала точно в
основата на скалата, срутила се по-късно и в известна степен е
била подпорна за нея. Стените са от първия строителен период.
Находките от разкопките са предимно битова и строителна
керамика, по-голямата част от втория период. Има и няколко
метални предмета, стъкло, бяла мазилка и др.
През 2007 е извършена аварийна архитектурна консервация
на обекта.
Финансиране: НГДЕК, Булгаргаз;
• Терен за ново строителство – спасителни археологически
разкопки на обект ИМОТ №137 в границите на ААР Мелник,
собственост на г-н Андон Червенков. Работен екип: н. с.
Цветана
Комитова
(ИМ
–
Благоевград)
–
научен
ръководител и ст. н. с. д-р Виолета Нешева (НАИМ – БАН)
– научен консултант. Архитектурно-геодезично заснемане
– инж. К. Данаилов.
Разкопките са спасителни и са продължение в южна и
югоизточна посока на проведените преди 2 години разкопки в
същия сектор. Тогава на долно ниво, покрай сегашната улица,
водеща към Кордопулова и Литова къща, бяха разчистени
приземните етажи на две мелнишки къщи, със строителни периоди
ХІІ – ХІІІ в., ХVІ – ХVІІ в. и ХІХ в. Те са разделени от
калдаръмена улица и вероятно са останки от ансамбъл, подобен
на известните Менчеви къщи. През 2008 г. са разкрити
сравнително оскъдни архитектурни останки от техните междинни
етажи на второ ниво, с разлика във височината от първото 6 м.
Открити са и руини на трета къща южно над първата, отделени от
нея също с тясна калдъръмена уличка. Тази уличка води към
еднокорабна и едноапсидна църква, северната част, на която се
е срутила в избата на първата къща, но южната част и източната
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й стена, заедно с апсидата, са запазени на височина до над 3
м. Църквата има стенописи, някои запазени на место, други
обрушени в срутената част, които показват изключителна прилика
със стенописите от І слой (началото на ХІІІ в.) на католикона
на манастира „Св. Богородица Спилеотиса” и могат да се отнесат
към същото време и дори същия художник. Паметникът е проучен
през 2008 г. частично, разкопките ще продължат през следващата
година.
За тези разкопки е изготвено експертно становище,
придружено с графична и фотодокументация до НИПК, съобразно
законовите разпоредби.
Финансиране: Собственикът на имот 137 г-н Андон
Червенков.
1.2. Други изследователски теми
•

•
•
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- Работа по проекти на ЕС:
Проект по програма ФАР на Европейския съюз и
Правителството на Република България под надслов:
„Богозиданият град Мелник. От разруха към възход”, BG
2004/016-782.01.06/CBC/BG-GR/G-032 – дейност по т.
І.1.3. от Договор на НАИМ по изпълнението на проекта: –
Научно и методическо ръководство при разчистването от
растителност на терени на платото „Св. Никола” и
сондажи във връзка с аварийната консервация на два от
паметниците, включени в проекта – манастирите „Св.
Харалампий” – „Св. Архангели” и „Св. Богородица
Спилеотиса”, чието редовно археологическо проучване е
приключило съответно през 2004 г. и 1981 г.;
Написване на научна монография за историята и културното
наследство на Мелник, въз основа на данните от
археологическите проучвания;
Проект по програма ФАР на Европейския съюз и
Правителството на Република България под надслов:
„Средновековна
Якоруда.
На
пътя
на
дървесината,
катрана, виното ! Създаване на център за международни
културни прояви”, BG 2004/016-782.01.06/CBC/BG-GR/G-032
– дейност по т. І. 1 от Договор на НАИМ за изпълнение
на проекта – научна организация и научно консултантство
на археологическо проучване на обект „Крепостта Калята”
край гр. Якоруда, извършено под научното ръководство на
н. с. М. Инкова (НИМ);

- Обработка на материали от разкопки през минали години
на други археологически обекти в Мелник за публикации по
темата на проекта, както следва: материали от разкопките през
2006 г. на двата посочени обекта и подготовка на отчет за тях
пред ССА (м. януари, февруари 2007 г.);
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Декемврийски четения, in memoriam на ст. н. с. Соня
Георгиева – НАИМ при БАН, София, декември 2007 г, с доклад на
тема: „Соня Георгиева – живот и дейност”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Нешева. Разкопки на манастира „Св. Богородица
Пантанаса” през 2006. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- В. Нешева. Християнски некропол в град Чепеларе. –
Приноси към българската археология, том 5 (под печат в сб. в
памет на проф. д. и. н. Ж. Въжарова);
- В. Нешева. Бронзов катинар със зооморфно изображение
от църквата „Св. Никола” в Мелник. – Приноси към българската
археология, том 6 (под печат в сб. в чест на ст. н. с. И.
Жандова);
- В. Нешева. Църквата „Св. Никола” и Мелнишката
митрополия – монография (под печат в сб. Мелник. Богозиданият
град).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- НБУ – Магистърски факултет, програма „Археология”
(Докторантска програма):
• АRH 800 „Методология и методики в археологическото
изследване”, дял”Средновековна археология”, хорариум 30
часа (пролетен семестър);
805
„Специализиран
курс
по
средновековна
• ARH
археология”, хорариум 60 часа (есенен семестър).
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на 2 докторанти, НБУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Мелник. Лятна археологическа школа на тема „Долината
на Средна Струма. Цивилизации”, с участие на ученици от НГДЕК
„Константин Кирил Философ” и докторанти от НБУ, Програма
„Археология”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия (НИПК и НАИМ) по
заповед на министър Ст. Данаилов за определяне границите и
изработване на статут на резервата „Асенова крепост”;
- Участие в комисия на НИПК за извършени археологически
проучвания на терени за ново строителство в резервата Мелник.
– Участие в Комисия на НАИМ по провеждане на конкурсен
изпит за докторантура по археология на Късното средновековие
(ХV – ХVІІ в.), под председателството на проф. д. и. н. Р.
Рашев, с участието на ст. н. с. д-р И. Сотиров;
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на трудовете на н. с. д-р Х. Вачев за
присъждане на научното звание ст. н. с. ІІ степен.
- Специализиран доклад със становище до Директора на
НИПК за резултатите от археологическите проучвания през 2007
г. на обект „Имот 137” в Мелник;
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- Специализиран доклад за изготвяне на статут и
определяне границите на резервата Асенова крепост – съвместно
с арх. В. Кондов и арх. Х. Генчев (НИПК);
- Съвместно с кметовете на гр. Сандански и гр. Мелник –
изготвяне на Стратегия за проучване и опазване на културноисторическото наследство на гр. Мелник за периода 2007 – 2010
г. Стратегията е одобрена от Министъра на културата на РБ и
вече е в действие за 2007 г.;
- Съвместно с арх. Б. Кузупов изготвяне на Становище до
Министъра на културата на РБ проф. С. Данаилов относно
стойностите и перспективите за опазване и по-нататъшна
социализация на културно-историческия паметник „Баба Вида”;
- Рецензии на следните отпечатани през 2007 г. книги:
- Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и
старославянската епиграфска книжовност. Академично издателство
„Марин Дринов”. София, 2006 г., 404 страници;
- Н. Овчаров. Средновековната Българска империя.
Издателство „Летера” – Пловдив, 2006 г., 169 страници;
- Й. Чангова. Ловеч. Цитаделата на средновековния град
ХІІ – ХІV в. Военно издателство. София, 2006 г., 200 стр.;
- Писмени предложения с научна биография за членове на
НАИМ – БАН проф. В. Муцопулос (Гърция) и проф. Б. Алексова (Р
Македония).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Сб. Приноси към българската археология, том 5 – в
памет на Ж. Въжарова – редактиране на 15 статии;
- Сб. Приноси към българската археология, том 6 – в чест
на И. Жандова – редактиране на 18 статии;
ст. н. с. ІІ ст. д-р Бони Петрунова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Археологическо проучване на крепостта „Св. Петка” в
гр. Пещера през м. юли 2007 г. Проучена е част от крепостната
стена с триъгълна кула и прилепена от външната страна църква.
В наоса на църквата са открити 14 златни солида от VІ в.
Крепостта е ранновизантийска, като има данни, че преди
издигането й на това място е имало тракийско поселение;
- Редовни археологически разкопки в сектор „Предградие”
на крепостта Калиакра през м. август 2007 г. Разкрит е обширен
некропол, в който се откриват гробове и гробници от ІV до ХV
в. По-голямата част от погребенията и материалите са от
времето, когато Калиакра преживява голям разцвет като столица
на Добруджанското деспотство. Локализирани са три нови
гробници и са открити около 100 находки, между които сребърни
и бронзови монети, бронзово култово съдче-фиала, части от
великолепно изработени колани, пръстени, сребърни обеци и
голямо количество луксозна средновековна керамика с монограми,
животински и човешки изображения. Най-богатата находка е от
старателно оформен гроб, в който е била погребана млада жена с
великолепен накит за глава. Той се състои от изящни сребърнипозлатени пластини и златни мъниста. Върху един от пръстите на
дясната й ръка е бил поставен бронзов пръстен с родов знак. В
погребалния комплекс бяха разчистени и поменални огнища, в
които се откриват монети, части от съдове и останки от храна.
Бяха намерени апликации украсени с флорални мотиви и грифони,
които дават основание да се предполага, че в ІХ – Х в. в
античната крепост Акре са се заселили представители на старата
българска върхушка;
- Сондажни археологически проучвания по трасето на Път
І-5 Джебел – Подкова – Маказа, обект №12, през м. септември
2007 г. Проучването е във връзка с договор между НАИМ и
Републиканска
пътна
инфраструктура.
Локализирано
е
средновековно селище с преотложена керамика от по-ранни епохи.
1.2. Други изследователски теми
Ръководител
на
проект
„Българският
принос
в
съкровищницата на европейското културно наследство”. Проектът
е спечелен на конкурс и ще бъде финансиран от ВФК и НАИМ.
Целта на проекта е чрез цикъл лекции да бъдат представени
достиженията на НАИМ – БАН в проучване на културното
наследство и приноса на българските учени в изследването на
европейската и световна история;
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- Ръководител на проект към
българските земи през ХV – ХVІІ в.”
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

ССА

на

„Археология

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие в Национална научна конференция по случай 1100
години от смъртта на Св. Княз Борис Първи с доклад „За един
кръст от крепостта Лютица до Ивайловград” – Шумен 2 – 4 май
2007 г.;
- Участие в XLVІ Национална археологическа конференция с
доклад „Крепостта Лютица в Източните Родопи. Археологически
проучвания 2002 – 2006 г.” – Смолян, 28 – 31 май 2007 г.;
- Научна конференция „Каварна – средище на българския
североизток” с доклад: „Новите археологически проучвания на
крепостта Калиакра” – Каварна 17 – 18. 09.2007 г.
- Септемврийски научни четения, с доклад: „За хановете
от късното средновековие в района на Рудозем” – Рудозем,
21.09.2007 г.;
- Декемврийски четения, с доклад: „Крепостта Св. Петка в
град Пещера” – 13.11.2007 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Б. Петрунова. Археологически проучвания на крепостта
Лютица до с. Рогозино, община Ивайловград. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 556 – 558.
- Б. Петрунова. Сондажни археологически проучвания на
обект № 25 по трасето на ЖП линията Пловдив – Свиленград. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
558 – 561.
- Б. Петрунова. Археологически проучвания в Сектор
„Предградие” на крепостта Калиакра. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 561 – 563.
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- Б. Петрунова. Археологически проучвания в м. Изгорелия
хан до гр. Рудозем. – Археологически открития и разкопки през
2006 г. София, 2007, 552 – 555.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Б. Петрунова. За един по-особен гроб от некропола при
църквата на Маркели. – В: Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век.
(ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007, 76 – 89.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Б. Петрунова. Повече от сто големи археологически
открития в България. Второ преработено и допълнено издание,
София, 2007 г. (в съавторство с проф. Станислав Станилов).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- Подготовка и провеждане на курс лекции за подготовка
на работници за участие в археологически проучвания – април
2007 г. – 30 часа;
- Лятна практика на студенти: Юли – 2; август – 1;
септември – 1.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Експерт към проект на ФРМС и МК по тема: „Културноисторическото наследство в районите на Ивайловград и Маджарово
– фактор за икономическото развитие”, Маджарово 21.02.07.
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- Член на комисията по инфраструктурите. Представител на
НАИМ за сключване на договор с ИАП;
- Участие в заседание на Комисията по културата към
Народното събрание – 21.03.07;
- Член на комисия за награждаване на журналист на
годината, допринесъл за популяризирането на археологията;
- Представител на НАИМ в теренна комисия за обектите по
АМ Тракия.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
Рецензия
на
книгата
на
проф.
Д.
Овчаров
„Ранновизантийската култура в българските земи през ІV – VІ в.
Архитектура и монументални изкуства”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Във връзка с направените открития са дадени интервюта
за bTV, Канал 1, КТВ и др.;
- Интервюта и публикации във в. Марица, в. Стандарт, в.
Труд, в. Телеграф и др.;
- Участие в пресконференция по повод откриване на
изложбата за новите археологически открития през 2007 г.
представена в НАМ.
- Представяне на сборника „Приноси към българската
археология т. 3-4” – 01.02.07.
8. МУЗЕЙНА И ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки, текст и снимки в експозицията на
НАИМ за новите археологически открития през 2007 г.;
- Изготвяне на експозиционен план и концепция за
средновековна зала в ИМ – Ивайловград.
н. с. I ст. д-р Радослав Василев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Продължени бяха разкопките на обект „Дървена крепост”
във Вътрешния град на Плиска към проект „Стари български
столици” на Секция за средновековна археология. Заместник
ръководител на разкопките на обекта. Проучването се извършва с
редовни археологически разкопки, провеждани на територията на
Вътрешния град в Плиска. Финансирането е по договор с
Министерството на културата. Работи се през м. август в
северозападния ъгъл на Вътрешния град в четири сектора ХII,
ХIII, ХIV и ХV, като целта ни бе да разкрием предполагаемите
ъгли на най-ранното укрепление на Плиска, наличието на което
бе установено през лятото на 2006 година. Площта, която
ограждат стените на укреплението от землено дървен градеж, е
около 20 дка. То е с правоъгълен план с издължена форма,
ориентирано по дългите си страни север – юг;
Установено бе, че няма следи от опожаряване. След
построяването на каменните крепостни стени, функциите на
укреплението за защита отпадат и вероятно в надземната си част
то е демонтирано. По-късно, вече в края на Х и първите
десетилетия на ХI век върху неговите останки са строени
жилища-полуземлянки и други съоръжения, както са вкопавани и
гробни ями. Разкрити са и са документирани три от ъглите на
това най-ранно укрепление – североизточен, северозападен и
югоизточен, както и няколко жилища-полуземлянки и части от
такива, като неразкопаната им площ попада в терен извън
границите на секторите;
В културния пласт и в запълването на жилищните ями са
намерени много предмети от бита и такива, свързани с
християнския култ. Трябва да бъде отбелязано разкриването в
сектор ХIII на значителна дълбочина от 2,10 м на кенотаф (?) –
камерка с квадратна форма, изградена от тухли. Някои участъци
от разкритите сектори на укреплението са засипани, за да бъдат
запазени от разрушаване през зимата;
- През м. септември участвах като член на екипа,
проучвал терена, определен за Археологическа база в НИАР
Плиска. Финансирането на обекта е по договор с Министерството
на културата. Разкопана е площ от около 1000 кв. м. Разкрити
са повече от 40 жилища-полуземлянки и десетки ями до тях и в
очертанията им. В културния пласт са намерени значителен брой
предмети от метал (сред които три печата), керамика –
фрагментирана и няколко цели съда (гърнета). Те са от Х и
първите десетилетия на ХI век. Разчистени са и няколко
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християнски гроба. Теренът определен
предаден за изграждане на базата.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

за

строителството

конференции,

симпозиуми

е
и

а) В страната
- Национална научна конференция по случай 1100 години от
смъртта на Св. княз Борис I (около 835 – 907) на тема: „Плиска
в християнските центрове на Европа.” Плиска – Шумен – Велики
Преслав. 2 – 4 май 2007 г. Доклад: „Новооткрита църква с
гробница от Плиска” текст 8 стандартни страници и илюстрации –
чертежи, възстановки, фотоси на зидовете и гробницата след
разкриването им и фотоси на някои от намерените предмети;
- Декемврийски четения проф. д-р Станчо Ваклинов, през
2007 година, посветени на ст. н. с. Соня Георгиева със
съобщение „Рядък паметник на християнския култ от късното
Средновековие от гр. Елена”, 6 стр. и ил.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- В. Григоров, Р. Василев. Земленият вал Еркесията. –
Годишник на Националния археологически музей, 11, 2007, 160 –
175.
- П. Георгиев, Р. Василев. Ранно (дървено) укрепление на
Вътрешния град на Плиска. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 446 – 449.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Р. Василев. Отзив за сборник „Тракия и Хемимонт IV –
XIV век” том I. Книгоиздателство Зограф. 2007. – Известия на
музеите в Югоизточна България, 5 стр.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници.
2.2.2. У нас
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Р. Василев. Огниво с бронзова дръжка от Плиска. –
Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в
чест на проф. Рашо Рашев. Фабер, 2007, 348 – 361.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Р. Василев. Църква №51 във Външния град на Плиска. –
текст 20 страници и илюстрации в сборник, посветен на 1100
годишнината от смъртта на княз Борис I;
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- През първото десетдневие на м. декември със заповед
№II 897-2007 г. бе осъществена командировка по ЕБР в
Археологическия институт на Унгарската академия на науките в
Будапеща и бе работено по проект №53 от плана за
сътрудничество между БАН и УАН по темата: „Авари, българи и
унгарци” Проведоха се работни срещи с унгарски археолози
медиевисти. Бяха ни показани материали от техни разкопки на
обекти от Втората половина на VII до Х век включително.
Работих в библиотеките на Археологическия институт и
Националния музей. Посетен бе районът на градчето Шолт и
хутора Тетелхедь в Южна Унгария, предполагаемия център по
време на придобиването на Родината на унгарците на границата
между IХ и Х век.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствени комисии със заповед на НИПК
като представител на НАИМ – БАН (Пловдив).
н. с. I ст. д-р Методи Даскалов
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През март – април (12.03. – 18.04.) – заместникръководител на спасително археологическо проучване на обект на
ул. Крайбрежна в НААР „Старинен Несебър” (продължение от 2006
г.). Проучени: част от ранновизантийски некропол, част от
жилищен квартал (наземни жилища) от късната античност, вкопани
структури от ХІ – ХІІІ в. Договор на НАИМ с „Феста холдинг”.
Обектът е приключен и предаден на възложителя с Протокол на
комисия, определена от Директора на НИПК;
- През май – юни (20.05. – 10.06.) – ръководител на
аварийно археологическо проучване в София, Лозенец – Южен парк
(терен за ново строителство в кв. 13) в охранителната зона на
ранновизантийския църковен комплекс (проучван през 2000 и 2001
г.) по договор на НАИМ с „КРИТ” ЕООД – София. Обектът е
приключен и предаден на възложителя с Протокол на комисия,
определена от Директора на НИПК;
- През юли – август (13.07. – 15.08.) – ръководител на
спасително археологическо проучване на терен за ново
строителство (VІІІ-8042 по плана на гр. Созопол). Проучена е
средновековна
кръстокуполна
църква,
чието
първоначално
изграждане се отнася към втората половина на Х в., при
последвали преустройства към нея е изградена крипта със зидани
гробове, като горната дата на функциониране на обекта е до към
самия край на ХІІ в. По договор на НАИМ и „Туркомфорт” ЕООД –
гр. Бургас. Обектът е приключен и предаден на възложителя с
Протокол на комисия, определена от Директора на НИПК;
- Септември – октомври (25.09. – 30.10.2007 г.) –
ръководител на спасително археологическо проучване на обект
№34 (КМ 319+100 – 319+500), лот 4, АМ „Тракия” в землището на
с. Железник, общ. Карнобат. По трасето са установени
преотложени материали без археологическа среда и структури.
Проучването е по Договор на НАИМ и НФ „РПИ”. Обектът е
приключен и предаден на възложителя с Протокол на комисия,
определена от Директора на НИПК;
- Ноември – декември (02.11 – 10.12.) – зам. ръководител
на археологическо проучване на „Крепостна стена на Урдовиза –
гр. Китен”. Проучени са стратиграфски пластове от Х – ХІІІ в.
и V – VІІ в. по протежение на вътрешното лице на крепостната
стена и кула. Установени са времето на строителство, подови
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нива, останки от битови пещи от периода втора половина на V –
VІ в. и една грънчарска пещ от средновековието. Финансиране –
от кметство в гр. Китен.
1.2. Други изследователски теми
- Обработен и подготвен за публикация масовият материал
от средновековната църква със Созопол;
- Обработен средновековен масов керамичен материал от
Урдовиза-Китен.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Съдокладчик (съвместно с А. Божкова и П. Кияшкина) на
Националната
археологическа
конференция
в
Смолян:
„Археологически проучвания през 2006 г. в НААР „Старинен
Несебър”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- А. Божкова, Х. Прешленов, М. Даскалов, П. Кияшкина.
Спасителни археологически разкопки на ул. „Крайбрежна” в НААР
„Старинен Несебър” през 2006 г. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 247 – 250;
- М. Даскалов, М. Николов. Археологическо проучване на
обект „Римското кале” край гр. Котел. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 462 – 463;
- М. Даскалов, И. Сотиров. Аварийно археологическо
проучване на Смильово градище край с. Величково, Пазарджишко.
– В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 463 – 465.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
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2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Даскалов, С. Стойчев. Коланна гарнитура от втората
половина на VІ в. от околностите на с. Драгоево, Шуменско. –
В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред. Е. Генчева).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- Трима студенти от СУ през ноември при разкопките на
Урдовиза-Китен.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие като представител на НАИМ в Междуведомствена
комисия на НИПК за установяване на обстоятелства и
разрушенията, извършени при изкопни работи на територията на
НААР „Дуросторум-Дръстър-Силистра” – юни 2007. Представено
„Особено мнение”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. Археология.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изявления пред местни и национални медии във връзка с
проучванията в Несебър и Китен.
н. с. I ст. д-р Валери Григоров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване в Плиска, обект „Тайни
ходници”. Научен ръководител ст.н.с. I ст. д.и.н. Ст.
Станилов. Времетраене на теренната работа – 01.08 – 17.08.2007
г. Проучи се трасето на подземен ходник, преминаващ през
северния вход на Цитаделата. Финансиране – НАИМ по договор с
Шуменска областна управа;
- Археологическо проучване на крепостта Красен при
Панагюрище. Научен ръководител н. с. д-р В. Григоров.
Времетраене на теренната работа – 15.07 – 29.07.2007 г. и
29.08 – 31.10.2007 г. Разкриха се 35 м от трасето на северната
крепостна стена, жилище от 12 в. и част от масивна сграда до
северния вход на Цитаделата. Финансиране от ИМ – Панагюрище.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на инвентираните находки придобити при
разкопки на крепостта Красен до Панагюрище през периода 1976 –
1980 г. Цел уточняване на хронологията на крепостта.
Финансиране от Исторически музей – Панагюрище.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат
- В. Григоров. Разпространение на костените игленици в
некрополите на Долен Дунав. – В: Изследвания по българска
средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев,
2007, 87 – 97;
- В. Григоров, Р. Василев. Земленият вал Еркесията. – В:
Годишник на Националния археологически музей, 11, 2007, 160 –
175;
- В. Григоров, Г. Абдулов. Археологическо проучване на
крепостта Красен. – В: Археологически открития и разкопки през
2006 г., 2007, 458 – 462.
2.1.3.2. Приети за печат
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- В. Григоров. Новооткрита скулптурна глава от Плиска. –
Археология, 1-4, 2006.
В.
Григоров.
Ориентация
на
гробовете
в
старобългарските двуобредни некрополи на Долен Дунав. –
Археология, 1-4, 2006.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат
- В. Григоров. Старобългарски езически погребения с
монети. – В: Приноси към българската археология, том V;
- В. Григоров. Новооткрит печат на цар Петър и царица
Мария от Плиска. – В: Сборник в чест на Ив. Жандова.
2.3.2. Издадени през 2007 г. научни книги
- В. Григоров. Метални накити от средновековна България
(VII – XI в.). София, 2007, 254 стр.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
- Едномесечна специализация
германски музей в Майнц (Германия).

в

Централния

римско-

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
- Член на комисия на Експертния библиотечен съвет към УС
на БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на комисия за определяне на мерки за опазване на
средновековни зидове при „Скалното светилище” до с. Татул;
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- Член на комисия за определяне на границите и режимите
на ползване на територията и охранителната зона на
археологическия паметник на културата „Скално светилище” до с.
Татул;
- Член на комисия за определяне на границите и режимите
на ползване на територията и охранителната зона на
археологическия паметник Перперикон;
- Член на комисия за извършване проверка за пълнотата на
полевата документация в Научния архив на НАИМ за разкопки през
2006 г.;
- Член на комисия за оценка на оферти за издания на НАИМ
– БАН.
н. с. II ст. д-р Андрей Аладжов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на разкопки на обект „Кръгла
каменна площадка”, северно от Цитаделата във Вътрешния град на
Плиска, с ръководител ст. н. с. І ст. д. и. н. Станислав
Станилов. Разкопките се осъществиха през месец август.
Проучванията са продължение от 2006 г. Разкриха се 6 нови
сектора от кръглото каменно съоръжение;
- Ръководител на обект 22 по ЛОТ 4 от трасето на
автомагистрала „Тракия” в землището на с. Маленово, област
Ямбол. Разкопките със спасителен характер бяха финансирани от
РПИ. Паметникът представлява периферия на римско селище,
което, според открития подемен материал, се датира от началото
до края на ІV в. Обектът беше приключен и предаден след отчет
пред съвместна комисия от НИПК, НАИМ – БАН и РПИ.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие в конференция по случай 1100 години от смъртта
на княз Борис, проведена в гр. Шумен през месец май, с доклад
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на тема „Отражение на християнизацията върху градоустройството
на Първата българска столица Плиска”.
б) В чужбина
- Международна конференция „Der Donaulimes in der
Spätantike und im Frühmittelalter”, Виена, Австия (15 –
17.11.2007 г.); участие с доклад „Краен етап в развитието на
ранновизантийските градове на Долния Дунав”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- А. Аладжов. Теренни обхождания в землищата на селата
Триград, Тешел, Грохотно и Мугла, община Девин. – В:
Археологически открития и разкопки за 2006 г. София, 2007.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- А. Aladzhov. Final stage in the development of the
early byzantine towns of the lower Danube. –In: Der Donaulimes
in der Spatantike und im Fruhmittelalter.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- А. Аладжов. Християнски влияния в градоустройството на
първата българска столица. – В: Сборник в памет на 1100 години
от смъртта на княз Борис І.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Книги и брошури
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- С. Станилов, Б. Петрунова, А. Аладжов. Повече от 100
най-известни археологически паметника”. София, 2007 (второ
допълнено издание).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия по приемането на археологическите
проучвания на обект „Средновековната крепост Козник” община
Рудозем съвместно с РИМ – Пловдив и НИПК.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Участие в редакционния съвет на поредицата „Приноси
към българската средновековна археология” – сборник в памет на
Живка Въжарова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в два филма, излъчени по Нова Телевизия,
единият посветен на старите български столици Плиска и
Преслав, а другият посветен на професията археология.
специалист-проучвател Снежана Горянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 11 – 27 май 2007 г. – зам. ръководител на
археологическо проучване на парцел за строителство в гр.
София, кв. Лозенец – Южен парк, УПИ VІ/202 (ръководител на
проучването н. с. д-р Методи Даскалов);
- 02 юни – 08 юли 2007 г. – ръководител на редовно
археологическо
проучване
на
обект
„Ранновизантийска
и
средновековна крепост Проват/Овеч” в. гр. Провадия;
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- 8 юли – 1 септември 2007 г. – зам. ръководител на
археологическото проучване на обект „Владетелска църква” –
Велики Преслав (ръководители ст. н. с. М. Ваклинова и ст. н.
с. И. Щерева).
1.2. Други изследователски теми
Октомври
–
декември
2007
–
подготовка
на
документацията от трите обекта за отчет;
- Януари – февруари 2007 г. – обработка на материалите,
подготовка на документацията и отчет на резултатите от
археологическите
проучвания
през
2006
г.
(обект
„Ранновизантийска и средновековна крепост Проват/Овеч” в. гр.
Провадия”, обект „Църквата „Св. Теодор” в с. Добрина, община
Провадия”, обект „Владетелска църква във Велики Преслав”);
- „Приготвяне на храна и хранене в българския
средновековен дом през ХІІ – ХІV в.”;
- „Представата за комфорт в ежедневието на византийците
и българите” – подготовка за участие в научен колоквиум „Homo
byzantinos”, февруари 2008 г.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Участие в XLVI Национална археологическа конференция,
Смолян 28 – 31 май 2007 г. – доклад на тема: „Проучване на
църквата „Св. Теодор” в с. Добрина, община Провадия”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М.
Манолова-Войкова. Владетелската църква във Велики Преслав. –
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 439 – 443.
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- С. Горянова. Археологическо проучване на църквата „Св.
Теодор” в с. Добрина, община Провадия. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 453 – 455.
- С. Горянова. Ранновизантийска и средновековна крепост
Проват/Овеч. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г. София, 2007, 455 – 458.
- С. Горянова. За средновековните обувки (по повод на
находка от Велики Преслав). – Годишник на Националния
археологически музей, 11, 2007, 176 – 179.
- С. Горянова. Шпора от ХІІ – ХІІІ в. от фонда на
Националния археологически музей. – Годишник на Националния
археологически музей, 11, 2007, 235 – 237.
- С. Горянова. Антична аметистова гема в средновековен
накит от Велики Преслав. – Годишник на Националния
археологически музей, 11, 2007, 261 – 265.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- С. Горянова. Украса за сандъче от Провадия. – Сборник
в чест на ст. н. с. Иванка Жандова (10 467 знака).
- С. Горянова. Църквата „Свети Теодор” в с. Добрина,
Провадийско – митове, хипотези, реалности. – Сборник в памет
на проф. Страшимир Димитров, Силистра (25 848 знака).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Координатор на проект „Проучване на археологическите
култури на териториите на България и Сърбия” по договор със
Съвет за археология към Сръбската академия за науки и
изкуства, 2007 – 2009 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обновяване на експонатите в Зала „Средновековие” на
НАИМ – м. май 2007 г.;
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- Подбор, документиране и предаване на материали за
временна изложба на находки от археологически обекти,
проучвани през 2007 г. в НАИМ – м. ноември.
специалист-проучвател Емилия Евтимова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасително сондажно проучване на
обект 12 „Средновековно селище и некропол” по трасето на ЖП
линията Пловдив – Свиленград. Археологическите разкопки се
проведоха от 11.07. до 25.09.2007 г. Резултатите потвърдиха,
че на изследвания терен е било разположено средновековно
селище. През този сезон се регистрираха седем жилища, като три
от тях се проучиха. В една от ямите се откри много добре
запазен печат от втората половина на 12 век. Той принадлежи на
византийски аристократ от династията на Комнините. Сред
находките се открояват: два хромела, три обтегачки за
хоризонтален тъкачен стан, костен пул, медна апликация и 24
монети. Частично са реставрирани и седем керамични съда. Прави
впечатление, че през тази година има много парчета от
луксозната керамика – с червена и златиста ангоба, рисувана,
украсена с техника сграфито. Освен това излизат глинени късове
от бракувана сграфито и битова керамика. Това сочи, че
жителите на селището са се занимавали с грънчарство,
тъкачество,
железарство.
Има
и
някои
податки
за
стъклопроизводство. Събраните данни показват, че в този сектор
е бил разположен жилищен квартал, чиито обитатели са развивали
интензивна стопанска дейност. От некропола бе проучен един
гроб. На гърдите и до дясната ръка на покойника бяха намерени
две монети от ХVІІ в. Финансиране: НК „Железопътна
инфраструктура” (към проект на ССА „Средновековният български
град и село”);
- Научен ръководител на спасително сондажно проучване по
трасето на АМ „Тракия” от 18.10 до 30.11.2007 г. Обект №6 е
локализиран в землището на с. Омарчево, община Нова Загора.
Спасителното сондажно проучване се извърши чрез отделни изкопи
разположени шахматно по проектното трасе. Заложиха се 30
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сондажа, от които 22 бяха напълно завършени. Откриват се
предимно керамични фрагменти от битова и строителна керамика.
Те се отнасят към османския период. Монетите потвърждават
датировката. В началото на сервитута, близо до сондаж 1, се
намери бронзов пръстен и метален накрайник на овчарска гега.
Първоначалните консултации сочат, че те вместват в общата
датировка на обекта. В сондажи №1, 2, 14, 15, 17 на дълбочина
от 0,70 до 0,80 м се очертават петна от пръст сходна с
орницата. Вероятно в дълбочина се намират структури, като в
сондаж 1 (предвид големината) става дума за жилище, стопанска
постройка или сграда с друга функция. Очевидно на проучвания
терен е вкопано селище или временно поселение от османския
период. Финансиране: Фонд републиканска пътна инфраструктура
(към проект на ССА „Българските земи през ХV – ХVІІ в.”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Е. Евтимова. Средновековно селище и некропол в
землището на с. Крум, Димитровградско. – В: Археологически
разкопки и открития през 2006 г. София, 2007, 494 – 497;
- Е. Евтимова. Пръстен – печат от ХІV в. – Нумизматика
сфрагистика и епиграфика, 3, 2007, 57 – 61.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Е. Евтимова. Занаятчийски изделия от Х – ХІV в. – В:
Сборник в чест на Ив. Жандова;
- Е. Евтимова. Към въпроса за преславската погребална
практика.
–
В:
Декемврийски
четения
на
българската
средновековна археология.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за телевизия „Фокус” и „Общински вестник” –
Димитровград;
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- Интервю – програма „Хоризонт” на БНР.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие при реализирането на изложбата „Непоказвани
богатства”. Откриването на експозицията е във връзка с
европейската инициатива „Нощ на музеите” на 18 май 2007 г.:
подбор на текстови и изобразителни материали; подреждане на
паметниците във витрина; участие при изготвянето на списъци и
изпращането на покани за събитието.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник на координатора (30 април – 12 юни) по
подготовката на археологическите разкопки по трасето на ЖП
линията Пловдив – Свиленград.
специалист-проучвател Ваня Илинкина
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа по тема „Кодирани знания за лечение, онагледени
върху археологически фигури от България (от VІ хил. пр. Хр. до
Х в. сл. Хр.): анализ на археологически находки по темата;
фото заснемане и документиране на археологическия материал по
темата;
- Командировка в РИМ – Кюстендил за заснемане на мозайка
от предишни разкопки, написване на научна публикация;
- Работа с археологически находки от фонда на НАИМ.
Разглеждане на експонати от музеите в София и частните
колекции.
1.3. Участие в научни конгреси и конференции
- Участие в ІV Национален конгрес по акупунктура, който
се проведе в София, 18 – 21 октомври 2007 г. с доклад „Древни
медицински практики според археологически данни”. Бяха научно
анализирани 24 археологически фигури, върху които са
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онагледени лечителски практики по акупунктура. Получих
сертификат;
- Участие в научна конференция, посветена на годишнина
на археоложката Соня Георгиева, която се проведе в НАИМ –
София, 13 декември 2007 г. с доклад „Значението на символите в
изобразителното изкуство. (VІ в. пр. Хр. до ХІV в. сл. Хр.)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
V.
Ilinkina.
Ancient
medical
practices
per
archaeological data – IV National Acupuncture congress, Sofia,
October 18 – 21.2007. Book of abstracts, 3’07, IX, 72 – 73.
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ІІ.5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА
Основни научни проекти на секцията:
•
•
•

„Античните надписи от българските земи”; ръководител –
М. Манов; финансиране от бюджета
„Българска кирилска епиграфика”; ръководител – К.
Хаджиев; финансиране от бюджета
„Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. –
VІІ в.”; ръководител – Б. Божкова; финансиране от
бюджета

Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Бистра Божкова (Ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Разкопки на римския военен лагер и ранновизантийски
град Нове край Свищов с ръководител Е. Генчева (българо-полска
експедиция с участието на специалисти от Варшавския и
Познанския
университети);
финансиране –
Полша.
Научна
обработка и инвентиране на нумизматичните паметници от
археологическата кампания 2006 г. Хронологически монетният
материал
се
характеризира
като
късноантичен
и
ранносредновековен. Подготвен за печат каталог на монетите от
сектор Х от разкопките на Нове (24 страници с 10 табла
илюстрации);
- Археологически разкопки при с. Голица, обект „ГерметоХармана”, с ръководител В. Динчев; финансиране – НАИМ – БАН и
РИМ Варна. Обработка на нумизматичния комплекс, който е в
хронологическите граници ІV – VІ в.
1.2. Други изследователски теми
Ръководител
на
проект
„Монетна
циркулация
в
българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в.”; финансиране – бюджет
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на БАН. Чрез научната обработка на монетни съкровища и
единични находки от фондовете на музеите в страната и от
археологически проучвания, се представят определени периоди
(тракийски, елинистически, римски, късноантичен и пр.) от
монетното обращение в нашите земи. Анализът на материала
допълва картината на икономико-политическите, религиозните и
други отношения в древна Тракия;
- Индивидуална планова научно-изследователска задача –
„Монетни находки от археологически разкопки от римската
епоха”; финансиране – бюджет на НАИМ;
- Научна обработка на нумизматичния материал от
обхождане на връх Ковачка с научен ръководител Р. Иванов.
Монетите от археологическото проучване са бронзови монети на
градските управи в Долна Мизия и Тракия ІІ – ІІІ в.
Научна
обработка
на
монетно
съкровище
от
ранновизантийски златни монети (VІ в.) от археологическото
проучване на крепостта Св. Петка – Пещера. Съкровището съдържа
14 златни монети, солиди и тремиси от император Юстин І до
Тиберий ІІ Константин.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Научна конференция, посветена на 100 години от
рождението на д-р Харланов, Шумен, септември 2007 г.;
представих доклад „Монетна циркулация в Сердика през римския и
ранновизантийски периоди”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Б. Божкова. Римски златни монети (І – ІV в.) от фонда
на НАИМ – БАН. – В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред.
Е. Генчева).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Участие в съвместен проект с Университета във Варшава,
Полша и Университета в Познан, Полша „Римски военен лагер и
ранновизантийски град Нове”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия, СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на Оценителната комисия при НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза на антични и средновековни монети от ГКПП
„Връшка чука” – Видин.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Нумизматика и
сфрагистика”;
- Член на редакционната колегия на годишника на НАИМ
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”;
- Член на редакционната колегия на „Разкопки и
проучвания”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Предаване тракийски монети за изложбата в Базел;
- Участие в организирането на временната изложба
„Българска археология 2007”;
- Съхраняване и предоставяне за изследване и експертиза
на антични златни апликации от следствието;
- Съхраняване на репрезентативния нумизматичен фонд на
НАИМ;
- Инвентиране на новопостъпили във фонда на музея монети
от археологическите проучвания в Костинброд и Мездра;
- Във връзка с предаване на нумизматичния фонд на МОЛ М.
Доткова са проверени и предадени съхраняваните от мен бронзови
монети на градските управи в Долна Мизия, Тракия и Македония І
– ІІІ в. – 3601 броя монети;
- Проверка на златните монети от фонда на Б. Божкова, Б.
Русева и Д. Аладжова;
- Консултации по нумизматика на външни лица и
институции.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на секция „Нумизматика и епиграфика”;
- Временно изпълняващ длъжност заместник директор на
НАИМ – БАН – от м. юли 2007 г.
н. с. І ст. д-р Методи Манов (Секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Представена монография за печат в „Разкопки и
проучвания” – издание на НАИМ – БАН, със заглавие „Селищният
живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски
паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.” Към проект на
СНЕ „Античните епиграфски паметници в България”).
1.3. Участие
конгреси

236

в

научни

а) В страната

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

- Участие в Международен симпозиум „България в
Европейския съюз – културно наследство и модерност”,
организиран
от
Общество
на
Хердеровите
лауреати
и
стипендианти. 13 – 16 септември 2007 г. – в гр. Велико
Търново.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- M. Manov. Die Inschriften auf den Silberngefässen und
dem Bronzehelm von Seuthes III. aus dem Grabhügel Goljama
Kosmatka. – Archaeologia Bulgarica 3, 2006, 27 – 34.
2.1.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- M. Manov. Der Bronzekopf und der goldene Kranz aus dem
Hügel Goljama Kosmatka, Bez. Kazanlak – Archaeologia
Bulgarica.
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Манов. Нови тракийски имена в епиграфски паметници
от долината на Средна Струма. – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика 3, част 2, 2007, 67 – 73.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Манов. Севт, син на Терес или Терес, син на Севт ?
(от златен пръстен-печат от Тополчане, Сливенско). –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, 2008.
- М. Манов. Нов тип бронзови монети на скитския владетел
Сариак. – Numismatica Bulgarica.
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на „Разкопки и проучвания”;
- Член и секретар на редколегията на „Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика”;
- Отговорен редактор на брой 3, част 1, 2006 на год.
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” (изд. на НАИМ – БАН)
(отпечатан през 2007 г.).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в „Нощ на музеите”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция Нумизматика и епиграфика.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Боряна Русева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Участие в изработването на „Каталог на златните
владетелски и муниципални монети от епохата на елинизма” –
студия (33265 знака, 163 кат. номера, 326 обр.), част от
„Каталог на златните и електронови гръцки и римски монети (VІІ
в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.) от Нумизматичния фонд на НАИМ”.
Готовият за отпечатване текст и илюстративен материал е работа
на авторски колектив (М. Доткова, Б. Русева и Б. Божкова) по
общия проект на секция Нумизматика и епиграфика: „Каталог на
златните и електронови антични и средновековни монети от
Нумизматичния фонд на НАИМ”, който ще се финансира от бюджета
на БАН.
1.3. Участие
конгреси
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в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Международен симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов
(1907 – 2007) и 100 години от рождението му – Шумен, 13 – 15
септември, 2007 г. – представих доклад „Петнадесет златни
статера от колекцията на НИМ – фрагмент от разпиляно
съкровище” (15 компютърни стр., 2 табла с ил.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- B. Rousseva. Not Chalcedon, but Callatis struck the
gold and silver Alexanders of the issues Price 890 – 946 in
the 3rd c. BC. – статия, дадена за печат в юбилейния сборник,
посветен на 70та годишнина от рождението на проф. В.
Михайлеску-Бирлиба (2007, Яш, Румъния) – 16547 знака, 16 обр.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант-магистър, СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на комисия за провеждане на кандидатдокторантски изпит по нумизматика;
- Председател на комисия по проверка на златните и
електронови монети в нумизматичния фонд на НАИМ – с МОЛ Б.
Божкова;
- Член на комисия по проверка на златните монети на
колекция „Аврамов” с МОЛ Д. Аладжова.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Участие в съдебно-археологическа експертиза на
материали от РПУ – Видин (август – декември);
- Участие в съдебно-археологическа експертиза на
материали от РПУ – Ямбол (ноември);
- Участие (с текст и методическо) в актуализиране на
музейната експозиция на БНБ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Зам. главен редактор на „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика”, годишник на НАИМ – БАН. Извършена е литературна,
стилова редакция и коригиране на том 3, част 2 (2007) на
годишника „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” (изд. НАИМ –
БАН).
- Член на редколегията на сп. „Нумизматика и
сфрагистика”, изд. „Агато”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с монети, медали, плакети, печати и др.
предмети от Нумизматичния фонд на НАИМ във временната изложба
„Непоказвани богатства” (май – октомври 2007 г.);
- Работа с Нумизматичния фонд във връзка с искани от
външни лица монети и монетни съкровища за научно изследване;
- Консултации по нумизматика с външни граждани и
институции.
9.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Временно изпълняващ длъжността „научен секретар” на
НАИМ – БАН от 01.07. до 31.12.2007 г.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Дочка Аладжова
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологическите проучвания във Велики
Преслав, обект „Средновековна улица на юг от Патриаршията”;
- Участие в археологически разкопки на обект Крепостта
Блесна (Блисимус).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на монетите от разкопките на крепостта
Маркели;
- Обработка на монетите от разкопките в Китен;
- Обработка на монетите от разкопките на крепостта
Блесна;
- Обработка на монетите от разкопките на обект
„Средновековна улица на юг от Преславската архиепископия”.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална конференция, посветена на 1100 г. от
смъртта на Борис І;
- Участие в международната конференция, посветена на
100–годишнината от рождението на д-р Васил Хараланов, 12 – 14
септември 2007 г., Шумен, със съобщение;
- Участие в VІ международен симпозиум „Пауталия-ВелбъждКюстендил и прилежащите им територии”, 11 – 13 октомври 2007 в
Кюстендил, със съобщение.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- D. Aladzhova. Vesna Radić, Vujadin Ivanišević. The
Byzantine Coins from the National Museum in Belgrade. Belgrad,
2006 (Review). – Arсhaeologiа Bulgarica 2008.
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2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Д. Аладжова. Вместо увод. – Годишник на Националния
археологически музей, 11, 2007, 5;
- D. Aladjova. Introduction. – Годишник на Националния
археологически музей, 11, 2007, 6;
- Д. Аладжова. Монета-фуре на императора Констанций ІІ.
– Нумизматика и сфрагистика. 2004 – 2005, 26 – 27.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Д. Аладжова. Към монетната циркулация на Сливен –
Туида. – Археология 1-4, 2006;
- Д. Аладжова. Рецензия на книгата „Византийски монети V
– ХV в. от сбирката на Народния музей в Белград”. – Археология
1-4, 2006;
- Д. Аладжова. Непубликувани средновековни тежестиеталони от НАИМ. – Известия на РИМ – Кюстендил (материали от
VІ Международен симпозиум, Кюстендил, 2007).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- D. Aladžova. Münzen und Münzprägung auf dem Gebiet des
heutigen Bulgarien vom 5. Jahrhudert v. Chr. bis zum 5.
Jahrhundert n. Chr. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens.
Das Gold der Thraker. Basel, 2007, 99 – 105;
- D. Aladžova. Münze des trakischen Derronen – Stammes.
– In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der
Thraker . Basel, 2007, 218, №151;
- D. Aladžova. Münze (Dekadrachme) trakischen Derronen –
Stammes. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold
der Thraker . Basel, 2007, 218, №152;
- D. Aladžova. Münze (Dekadrachme) trakischen Derronen –
Stammes. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold
der Thraker . Basel, 2007, 218, №153;
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- D. Aladžova. Münze (Dekadrachme) trakischen Derronen –
Stammes. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold
der Thraker, Basel, 2007, 219, №154;
- D. Aladžova. Münze des trakischen Oresker – Stammes. –
In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker,
Basel, 2007, 219, №155;
- D. Aladžova. Münze eines thrakischen Stammes. – In:
Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker .
Basel, 2007, 219, №156.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- D. Aladzhova. A Fifth Century Coin Hoard Nearby the
Village of Staro Selo, Tutrakan Region. – In: The Lower Danube
in Antiquity (VI C BC – VI C AD). International archaeological
conference, Tutrakan, 06 – 07.10.2005. (ed. L. Vagalinski).
Sofia, 2007, 315 – 320;
- Д. Аладжова. За най-голямото монетно съкровище от V
век на юг от Балкана. – В: Тракия и Хемимонт ІV – ХІV век.
(ред. Д. Момчилов), т. 1, Варна, 2007, 112 – 119;
- Д. Аладжова. Монети и монетосечене по българските земи
(V в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.). – В: Древните цивилизации в
българските земи. София, 2007, 99 – 105;
- D. Aladzhova. Unpublished Exagia from Ancient Germania
and the Weighing Standarts in the 5th – 7th Century. – In:
International Symposium in Memory of Dr.Vassil Haralanov (1907
– 2007), 100 Years of his Birth. Abstracts., Shumen, 78-79.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007г.
- Д. Аладжова. Непубликувани екзагии от античната
Германия и проблема за тегловните стандарти ІV – VІІв. (В сб.
за д-р Хараланов);
- Д. Аладжова. Средновековни тежести-еталони от България
Х – ХVв. – В: Сборник в чест на доц. Ст. Ангелова (ред. Р.
Колева);
- Д. Аладжова. 32 страници термини за Tabula Imperii
Romani, лист 35. – In: TIR K35 – Philippopolis (ed. R.
Ivanov).
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2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
70.

- Д. Аладжова. Лъвският скалп от Самос. – Тема, 2007, 7,

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Работа по проект „Проучване на археологическите
култури на територията на България и Сърбия”.
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Ръководител на българо-английски проект „Снабдяване с
метал на късноримската монетарница в България” – съвместно с
Археологически институт към Университетски колеж – Лондон.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Музейно дело”, НБУ, 60 часа – спец. курс за
докторанти (2006 – 2007 г.);
- „Проблеми на късноантичното монетосечене”, НБУ, 30
часа (2006 – 2007 г.);
- Проект „Проблеми на късноантичната нумизматика”, НБУ
(2006 – 2007 г).
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

- 1 дипломант – магистър, СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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на

- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на ОС на БАН;
- Председател на Оценителна комисия в НАИМ;
- Зам. председател на Управителния съвет на БИД;
- Председател на изпитна комисия за кандидатски минимум
на Р. Милчева.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Експертизи за МВР – 2 бр.;
- Рецензия на експозиционния план на
експозиция в РАМ – Пловдив.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

нумизматичната

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Главен редактор на Годишник на Археологическия музей
(подготовка и последна редакция на том ХІ на Годишника на
националния археологически музей);
- Член на редколегията на Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Инвентиране на монетите от разкопките в Несебър, 2006
г., с ръководители ст. н. с Анелия Божкова и н. с. Методи
Даскалов;
- Инвентиране на монетите от разкопките в Плиска и
Велики Преслав, 2006 г., с ръководители М. Ваклинова и Я.
Димитров;
- Участие в подготовката на изложбата „Непознати
съкровища” за 18 май 2007 г.;
- Инвентаризация на нумизматичния фонд – злато, с МОЛ
Боряна Русева.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. директор на НАИМ – БАН до 30.06.2007 г.
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ст. н. с. ІІ ст. д-р Коста Хаджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Събиране и обработка на материал по планова задача
„Средновековна кирилска епиграфика”;
- Обработка на графитите и рисунките от църквата „Св.
Димитър” в Бобошево;
- Сваляне и естампиране на късните надписи от Боянската
църква;
- Техническа обработка на сбирката от късносредновековни
надписи в музея на гр. Елена.
1.3. Участие в научни срещи, конференции
а) У нас
- Международна научна конференция „Годишнина на РИМ –
Кюстендил”, доклад в секция „Археология” на тема „Епиграфските
паметници като средство за общуване”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Хаджиев. Ктиторски надписи от средновековния
Червен. – Сб. в памет на проф. В. Велков;
- К. Хаджиев. Епиграфските паметници като средство за
общуване. – Известия на РИМ – Кюстендил.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции във висши училища и БАН
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- „Култура на средновековна България”, СУ „Св. Климент
Охридски”, магистърска програма „Културен туризъм”, 60 часа.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант, СУ „Св. Климент Охридски”;
- Лятна практика на магистърски курс „Културен Туризъм”
на ГГФ при СУ „Св. Климент Охридски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика”;
- Член на редколегията на Известия на НАИМ.
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ІІ.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Основни научни проекти на секцията:
•

„Интердисциплинарни методи в българската археология”;
ръководител – Л . Нинов; – финансиране от бюджета

Индивидуални отчети:
н. с. І ст. д-р Цони Цонев (Ръководител на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Договор № кин 1001 между НАИМ – БАН и МОН по проект на
тема „Информационните технологии и археологическото наследство
на България”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ts. Tsonev. Evidence for early human cognition. – In:
E. Anati, J.-P. Mohen (eds). Actes du Colloque UISPP-CISENP 22
– 23 Oct. 2007. Les expressions intellectuelles e spirituelles
des peuples sans écriture. CISPE – Editions du Centre. Paris,
2007, 135 – 142.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Ц. Цонев. Техники на обработка на кремък и палеосреда
от Централна Северна България. Allia, MSH – Paris, София,
2007, 143 с.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Представител за Източна Европа и Централна Азия в
Съвета на Световния археологически конгрес.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Член
изследвания”.

на

редколегията

на

„Интердисциплинарни

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Проблемна група за интердисциплинарни
изследвания (до м. ноември).
н. с. І ст. д-р Цветана Попова (Секретар на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически разкопки – гр. Созопол,
античен некропол на Аполония Понтика;
- Участие в археологически разкопки – селищна могила
Юнаците.
1.2. Други изследователски теми
- Сравнителни археоботанични изследвания на равнинни и
планински светилища на територията на България (проект за
научно изследване №461, финансиран от НАИМ);
- Проект „Палеоекономични аспекти на земеделието през
праисторията на територията на България – на базата на
археоботанични
данни”;
към
проекта
–
обработка
на
археоботанични материали от следните обекти:
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Обект №9, ЖП линия Пловдив – Свиленград, при с.
Ябълково (ръководители К. Лещаков, М. Тонкова, К.
Меламед); обработка на археоботанични проби от
неолитния обект с ръководител доц. К. Лещаков и от
ямния комплекс с ръководител М. Тонкова;
селищна могила Юнаците (ръководител на разкопките Я.
•
Бояджиев);
Селищната могила Хотница (ръководител на разкопките
•
Ст. Чохаджиев);
Обект „Оходен” (ръководител на разкопките Г.
•
Ганецовски);
Обект
„Сокол”
(ръководител
на
разкопките
К.
•
Лещаков);
Обект „Крушака” (ръководител на разкопките К.
•
Лещаков);
Обект
„Татул”
(ръководител
на
разкопките
Н.
•
Овчаров);
- Проект „Археоботанични изследвания през античността,
римската епоха и средновековието”; към проекта обработка на
археоботанични материали от следните обекти:
Обект „Кабиюк” – могили №2, №3 и №5 (ръководител на
•
разкопките Р. Рашев);
Античен
некропол
на
Аполония,
гр.
Созопол
•
(ръководител на разкопките К. Панайотова);
С. Гледачево (ръководител на разкопките М. Тонкова);
•
Шиханов бряг (ръководител на разкопките В. Игнатов);
•
Светилище при с. Бабяк, община Белица (ръководители
•
на разкопките А. Гоцев и М. Тонкова;
Изследване на дървесина от саркофаг и дървени
•
фрагменти от обект до гр. Белица (ръководител на
разкопките М. Тонкова);
С.
Дебращица
(ръководител
на
разкопките
Д.
•
Катинчарова);
Биритуален некропол при гр. Балчик (ръководител на
•
разкопките Л. Дончева);
Крепост Проврат/ Овеч (ръководител на разкопките С.
•
Горянова);
Деултум (ръководител на разкопките Л. Вагалински);
•
Обект „Св. Петър”, с. Долна Секирна, Пернишко
•
(ръководител на разкопките Ф. Михайлов);
Ковачевско кале (ръководител на разкопките Н.
•
Русев);
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обект до кв. Дивдядово, Шумен;
Сексагинта Приста (ръководител на разкопките В.
Върбанов);
Обект до с. Дренково, Благоевградско (ръководител на
разкопките Ю. Божинова);
Хераклея Синтика (ръководител на разкопките Л.
Вагалински);
Калиакра (ръководител на разкопките Б. Петрунова);
Шишманово кале (ръководител на разкопките В.
Хаджиангелов);
Велики Преслав, Владетелска църква (ръководител на
разкопките М. Ваклинова);
Обект „Св. Петка” при гр. Пещера (ръководител на
разкопките Б. Петрунова);
Обект №3 при с. Eзеро, ЛОТ 3 на АМ „Тракия”
(ръководител на разкопките Ив. Сотиров);
Тракийско светилище до с. Доситеево (ръководител на
разкопките Б. Бориславов);
Вила
Армира
(ръководител
на
разкопките.
Г.
Кабакчиева).

1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
- Международен симпозиум по палеоботаника – 14 IWGP
Symposium 17 – 23 June, 2007, Krakow; участие с доклад „Chik
pea (Cicer aretinum) in the Neolithic and Chalkolithic of
Bulgaria and its implications for the contacts with the
neighbouring regions” (в съавторство с Е. Маринова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- K. Leshtakov, Tz. Popova et all. Preliminary Report on
the Salvage Archaeological Excavations at the Early Neolithc
Site Jabalkovo in the Maritza Valley – 2000 – 2005 Field
Seasons. – Anatolica, 33, 2007, 185 – 234.
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2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Tz. Popova. Archaeobotanical data from the Ancient
town of Apolonia. – In: Jahrbuch fur Kleinasiatische
Forschung/Anadolu Arasturmalari, XIX/1.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Tz. Popova, E. Marinova. Palaeoethobotanical data in
South – Western region of Bulgaria. – In: The steps of James
Harvey Gaul, 2, 517 – 526.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- Ц. Попова. Анализ на растителни останки от Градището
при с. Дичин;
- Ц. Попова. Археоботаничен и антракологичен анализ от
Аполония.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции,
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- Popova. Tz. Marinova E. Chik pea (Cicer aretinum) in
the Neolithic and Chalkolithic of Bulgaria and its
implications for the contacts with the neighboring regions.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Българо-гръцки проект за проучване на селищна могила
Юнаците;
- Българо-японски проект – селищна могила при с. Дядово;
- Международен проект „Пистирос и неговата среда”;
- Българо-френски проект „Аполония Понтика – полис и
хора”.
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант, СУ „Св. Климент Охридски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Член
изследвания”.

на

редколегията

на

„Интердисциплинарни

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Проблемна група за интердисциплинарни
изследвания.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Лазар Нинов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в теренната работа и обработка на място на
остеологическия материал от разкопки на Трапезица, Велико
Търново, с ръководител Й. Алексиев (към проект на ССА „Стари
български столици”);
- Участие в теренната работа и обработка на място на
костния материал от разкопките на двуобреден средновековен
некропол при Балчик с ръководител на Л. Дончева (към проект на
САА „Славяни и прабългари”);
- Участие в теренната работа и екипа за изследване на
тракийска надгробна могила (Далакова могила) с ръководител Г.
Китов;
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- Обработка на място на остеологичния материал от
разкопките на Лечкова могила с ръководители Г. Китов;
- Участие в теренната работа и обработка на място на
кости от разкопките на Провадия – Солницата с ръководител В.
Николов;
- Участие в екипа на разкопките в м. Карабюлюк при с.
Ябълково с ръководител М. Тонкова;
- Участие на място в разкопките на средновековно селище
в землището на с. Крум с ръководител Е. Евтимова;
- Остеологични проучвания на материали от разкопките на
обект №3, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” при с. Езеро с ръководител И.
Сотиров;
- Остеологични проучвания на животински останки от
разкопки в Маказа с ръководител М. Кръстева;
- Изследване на кости от разкопките на обект №9, ЖП
линия Пловдив – Свиленград с ръководител К. Меламед.
1.2. Други изследователски теми
- Проект „Взаимоотношенията между животните, човека и
околна среда в праисторията”, към проекта – остеоархеологични
проучвания с цел публикации:
Изследване на животински кости от Българчево
•
(ръководител на разкопките Л. Перничева);
Изследване
на
животински
кости
от
Струмяни
•
(ръководител на разкопките Л. Перничева);
Изследване на артефакти от животинските останки
•
открити в с. м. Провадия (ръководител на разкопките
В. Николов);
Остеологични
изследвания
на
многослоен
обект
•
„Калето” край Мездра – (ръководител на разкопките Г.
Ганецовски);
Остеологични изследвания на раннонеолитно селище
•
край с. Оходен (ръководител на разкопките Г.
Ганецовски);
Археоостеологични проучвания на тракийски култов
•
комплекс при Доситеево (ръководител на разкопките Б.
Бориславов);
- Проект „Животните в материалната и духовна култура
през античността”; към проекта – остеоархеологочни проучвания
с цел публикации:
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Изследвания
на
костни
материали
от
Ескус
(ръководител на разкопките Г. Кабакчиева);
Анализ на костни материали от Коваческо кале
•
(ръководител на разкопките – Н. Русев);
Археоостеологично проучване на могили в района на
•
Странджа (ръководител на разкопките Д. Агре);
Остеологични изследвания на материали от обект №11
•
АМ „Тракия” (ръководител на разкопките М. Тонкова);
Археоостеологично проучване на тракийски култов
•
обект край Велинград (ръководител на разкопките Д.
Катинчарова);
Проучвания
на
животински
кости
от
Тримамиум
•
(ръководител на разкопките В. Върбанов);
Остеологични изследвания на материали от култов
•
обект край с. Дебратица, Пазарджишко (ръководител на
разкопките Д. Катинчарова);
Остеологични анализи на материали от Сексагинта
•
Приста (ръководител на разкопките В. Върбанов);
Изследвания
на
животински
кости
от
античен
•
производствен център край с. Кривина (ръководител на
разкопките Л. Вагалински);
Проучвания на материали от долината на тракийските
•
царе (ръководител на разкопките Г. Китов);
Остеологични проучвания на материали от Деултум
•
(ръководител на разкопките Л. Вагалински);
Археоостеологични изследвания на обект №9, ЖП линия
•
Пловдив – Свиленград (ръководител на разкопките М.
Тонкова);
Остеологични изследвания на материали от античен
•
обект при с. Дренково (ръководител на разкопките Ю.
Божинова);
Изследване на костни материали от Хераклея Синтика
•
(ръководител на разкопките Л. Вагалински)
Проучвания
на
животински
кости
от
Созопол
•
(ръководител на разкопките Кр. Панайотова);
- Проект „Животните в материалната и духовна култура
през средновековието”; към проекта – остеоархеологични
проучвания с цел публикации:
Проучване на остеологичен материал от биритуален
•
некропол в Балчик (ръководител на разкопките Л.
Дончева);
•
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Изследване на животинските кости от средновековна
крепост до с. Преселенци (ръководител на разкопките
В. Йотов);
Изследвания на кости от спасителни разкопки на обект
•
Седларе (ръководител на разкопките К. Меламед);
Археоостеологически проучвания на Голямото кале край
•
с. Завет (ръководител на разкопките Р. Василев);
Изследване
на
животински
кости
от
Плиска
•
(ръководител на разкопките Р. Василев);
Остеоархеологически изследвания на материали от
•
археологически обекти в Чирпанско (ръководител на
разкопките Р. Колева);
Изследване на находки от Хоталич (ръководител на
•
разкопките Й. Алексиев);
Остеологични проучвания на материали от обект в м.
•
Калята край град Якоруда (ръководител на разкопките
М. Инкова);
- Проект „Жертвените животни в езическите некрополи от
края на VII – средата на IX век в СИ България
(археозоологически анализи).”
•

1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Научна конференция „Попово в миналото, 5”, Попово
(07.06.2007 г.); участие с доклад „Животните през древността в
района на Попово и Търговище”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Л. Нинов. Археоостеологически проучвания на антични
обекти през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 359 – 360.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
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2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Л. Нинов. Сравнителни археозоологически проучвания от
Плиска.
–
В:
Изследвания
по
българска
средновековна
археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев, 2007, 405 –
413.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Л. Нинов. Животните през древността в района на Попово
и Търговище. Част I. Дивата фауна. – Попово в миналото, 7;
- Л. Нинов. Животните през древността в района на Попово
и Търговище. Част II. Антична крепост Ковачевско кале. –
Попово в миналото, 7;
- Л. Нинов. Животински останки от селищна могила
Солницата край град Провадия – късен неолит. – В: Селищна
могила Солницата край град Провадия;
- Л. Нинов. Останки от фауната в селищна могила
Солницата – среден халколит. – В: Селищна могила Солницата
край град Провадия;
- Л. Нинов. Фауната в селищна могила Солницата – края на
средния халколит. – В: Селищна могила Солницата край град
Провадия.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на
ниво Институт
- Участие в българо-японски проект „Селищна могила с.
Дядово – българо-японски проучвания”;
- Участие в българо-френски проект „Аполония Понтика –
полис и хора”.
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в международен проект за изследване
генетическото разнообразие на домашните животни.

на

г) Членство в международни научни организации и комитети
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- Член на ICAZ;
- Член на СУБ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти

или

лятна

практика

на

- Лятна практика на студенти от СУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
Член
на
междуинституционална
интердисциплинарни изследвания.

комисия

за

6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Член
изследвания”.

на

редколегията

на

„Интердисциплинарни

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в телевизионни предавания от поредицата „Terra
incognita”;
- Интервюта по радио Варна, за пресата и кабелна
телевизия;
- Интервюта за радиото и пресата в Сливен;
- Участие във филм на Discovery.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Създаване на колекция за сравнителни експериментални
изследвания и анализи;
- Експертизи на костни артефакти от екпедиции;
- Консултации за експозицията в Попово (костни находки);
- Консултации за експозицията на АМ.
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завеждащ Остеологична лаборатория.
инженер-геофизик Никола Тонков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Теренни обхождания в землището на община Белица с
ръководител М. Тонкова; финансиране – Община Белица (1 седмица
през април). По време на обхожданията бяха регистрирани над 20
неизвестни досега археологически обекти. Всички те, както и
други, известни от предишни обхождания и разкопки обекти, бяха
точно локализирани с GPS;
- Археологически разкопки на Светилището на нимфите при
с. Каснаково, община Димитровград с ръководител В. Кацарова;
финансиране – Община Димитровград (10 дни през май). Извършени
бяха електросъпротивителни проучвания на площ от 1,6 дка с
двуелектродна схема. Очертани бяха няколко линейни структури,
явно свързани с археологически останки. За установяване
характеристиките и дълбочината на залягане на тези останки
бяха измери и няколко профила по метода на вертикалното
електрическо сондиране (ВЕС);
- Проучвания в НАР „Кабиле”, с ръководители Т. Стоянов и
Н. Тонков; финансиране – СУ „Св. Климент Охридски” (1 седмица
през юни). Практически занятия на студентите от магистърска
програма „Археометрия” на СУ. Електросъпротивително картиране
с двуелектродна схема и геомагнитни проучвания на площ 1,6 дка
в рамките на НАР „Кабиле”;
- Археологически разкопки в АР „Сборяново”, тракийско
укрепено селище в района на водната централа с ръководител Т.
Стоянов; финансиране – СУ „Св. Климент Охридски” (1 седмица
през юли). Геомагнитни и електросъпротивителни (двуелектродна
схема, симетрично и диполно профилиране, ВЕС) проучвания на
площ от около 2,4 дка. Регистрирани аномални участъци,
набелязани
за
проверка
чрез
последващи
археологически
разкопки;
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Археологически
разкопки
в
АР
„Сборяново”,
средновековно селище в м. Петрова нива с ръководител Е.
Пенчева; финансиране – СУ „Св. Климент Охридски” (3 дни през
юли). Електросъпротивителни проучвания с двуелектродна схема и
геомагнитни проучвания на площ 1,6 дка. Регистрирани аномални
участъци, набелязани за проверка чрез археологически разкопки;
- Спасителни археологически разкопки на обект №9 при с.
Ябълково, ЖП линия Пловдив – Свиленград с ръководители К.
Лещаков, М. Тонкова, К. Меламед; финансиране – по договор с
БДЖ (10 дни през юли). Електросъпротивителни проучвания със
схеми дипол-дипол и Венер-Шлюмберже в периферните участъци на
обекта. Периодично бяха извършвани и проверки с металотърсач
на изхвърлената пръст и достигнатите по време на разкопките
нива. Намерени монети и др. метални предмети;
- Археологически разкопки в НАР „Кабиле” с ръководител
Л. Гетов; финансиране – СУ „Св. Климент Охридски” (1 седмица
през август). Електросъпротивителни проучвания с двуелектродна
схема и ВЕС на площ от 4 дка в рамките на НАР „Кабиле”;
- Археологически разкопки в Провадия, тел Солницата с
ръководител
В.
Николов
(1
седмица
през
август).
Електросъпротивителни измервания по методите профилиране,
вертикално електрическо сондиране и картиране с дипол-дипол,
Венер-Шлюмберже и двуелектродни схеми на южната половина от
тракийската могила и част от източния сектор на селищната
могила;
- Археологически разкопки на надгробни могили в района
на гр. Белица с ръководител М. Тонкова; финансиране – Община
Белица (1 седмица през август). Геодезично заснемане на две
могили и геофизично проучване на една могила в м. Белишка
чука, югоизточно от гр. Белица;
- Археологически разкопки в Поморие, античен и
средновековен град Анхиало с ръководител С. Торбатов;
финансиране
–
Община
Поморие
(1
седмица
през).
Електросъпротивителни измервания: картиране на площ от 2,5 дка
със схеми Шлюмберже и ВЕС в северните околности на Поморие;
- Археологически разкопки на тракийски надгробни могили
край с. Ветрище, община Шумен с ръководител Ст. Стойчев;
финансиране – Община Шумен (2 седмици през септември).
Електросъпротивително проучване на две почти идентични могили
с размери – височина 3,5 – 5 м и диаметър около 35 м в м.
Коджа тепе, северно от с. Ветрище. Проучването включи
измервания по радиална мрежа с електродни схеми Венер-
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Шлюмберже. И на двете могили бяха направени по пет профила ВЕС
по целия им диаметър с дължини между 30 и 45 м. Общата
проучена площ за всяка могила е около 1,2 дка;
- Археологически разкопки на тракийски център от
ранноелинистическата епоха в м. Халка бунар, с. Горно Белево,
община Бр. Даскалови с ръководител М. Тонкова; финансиране –
Община Братя Даскалови (2 седмици през октомври и 3 седмици
през ноември). Полагане на стационарна план-квадратна мрежа на
обекта.
Геомагнитно
проучване
на
площ
от
16
дка.
Електросъпротивително картиране с двуелектродна схема на площ
от 1,2 дка. Регистрирани множество аномалии, предизвикани от
археологически
структури.
Проверки
чрез
археологически
разкопки на аномалиите регистрирани чрез геомагнитните и
електросъпротивителните проучвания през м. октомври 2007 г.
Разкрити част от жилище с есхара и голяма яма с множество
керамични съдове и други находки. Електросъпротивителни
проучвания по метода ВЕС. Проверки с металотърсач на
достигнатите нива и изхвърлената при разкопките пръст. Открити
монети и други метални находки;
- Археологически разкопки на крепостта Урдовиза, Китен с
ръководител К. Панайотова; финансиране – Община Приморско (1
седмица през октомври). Електросъпротивително картиране с
двуелектродна схема и ВЕС на площ от около 0,5 дка. Проверки с
металотърсач на достигнатите нива и изхвърлената при
разкопките пръст;
- Спасителни археологически разкопки на обект „Двора” в
центъра на бившето с. Гледачево, община Раднево с ръководители
М. Тонкова и Пл. Караилиев; финансиране – Община Раднево (2
седмици
през
октомври).
Проверки
с
металотърсач
на
достигнатите нива и изхвърлената пръст при разкопките на
проучваните култови ями от КЖЕ и средновековни землянки.
Намерени множество метални находки.
1.2. Други изследователски теми
- Геофизични методи в археология. Решаване на правата
задача на електропроучването за различни измервателни схеми за
дву- и тримерни модели на тела, уподобяващи археологически
обекти (цистови гробове, гробници, основи на стени), с
предварително
зададена
форма,
размери
и
физични
характеристики, чрез използването на компютърните програми

261

Res2Dmod и Res3Dmod на фирмата Geotomo Software, с цел
оптимизиране методиката на тяхното проучване;
- Проект BG 2004/016.782.01.06.03 по програма ФАР
„Тракийските светилища от двете страни на българо-гръцката
граница”;
- Проект BG 2004/016-782.01.06 по програма ФАР
„Светилището на нимфите”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Н. Тонков. Геофизични проучвания на надгробни могили
през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г. София, 2007, 213 – 216.
- Н. Тонков. Геофизично проучване на късноримски обект в
м. Гарагашкин чаир (м. Могилите) при с. Помощник, община
Гълъбово, през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 386 – 387.
- С. Торбатов, Н. Тонков. Геофизично проучване на
могилата Чатал тепе до гр. Поморие през 2006 г. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
396 – 397.
- Н. Тонков. Геофизично проучване на могилата Светица
край град Шипка. – Годишник на Националния археологически
музей, 11, 2007, 252 – 260.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Геофизични методи в археологията”, лекции (30 ч.) и
упражнения (15 ч.) в магистърска програма „Археометрия”,
катедра „Археология”, СУ „Св. Климент Охридски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас

Член
изследвания”.

на

редколегията

на

„Интердисциплинарни

чертожник Венета Венкова
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Проект и изработване на табло с имената на дарителите
на НАИМ – БАН;
- Проект за подмяна на входния надпис на НАИМ;
- Участие в подготовка на временни изложби в залите на
НАИМ
(„Национален
археологически
музей:
непоказвани
богатства”;
„Главата”;
„Сребърната
Библия”;
„Българска
археология 2007”);
- Скици и заснемане на помещения от сградата на НАИМ за
документация при участие в дарителски проект съвместно с Пл.
Бонев;
- Чертежи за изолация на стени в НАИМ по препоръка на
противопожарната охрана.
11. ДРУГИ
- Оформяне и туширане на скици от заснемането на
разкопки на праисторическо ямно селище и солодобивен център
при Провадия с ръководител В. Николов;
- Възстановяване на скици на археологическия обект „Дом
на светиите”, гр. Кюстендил – за публикация на В. Илинкина;
- Изчертаване на карти на България с маркиране на
археологически обекти под ръководството на Р. Рашев.
проектант Георги Гошев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки

263

- Архитектурно-геодезично заснемане при археологически
разкопки в гр. Созопол с ръководител П. Лещаков;
- Архитектурно-геодезично заснемане при археологически
разкопки в гр. Созопол с ръководител Кр. Панайотова;
- Архитектурно-геодезично заснемане при археологически
разкопки на местността Калята край гр. Якоруда с ръководител
М. Инкова;
- Архитектурно-геодезично заснемане при археологически
разкопки в Мелник – обект „Пантанаса” с ръководител В. Нешева;
- Техническа обработка на документация от археологически
проучвания от обект в гр. Хасково – по проект.
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ІІ.7. ФИЛИАЛ НА НАИМ – БАН – ШУМЕН
Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев (Ръководител на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на разкопки на обект „Плиска – Ранно
(дървено) укрепление”. Времетраене 23 юли – 31 август.
Финансиране по Договор на НАИМ с Министерство на културата
(към проект на ССА „Стари български столици”). Проучванията
бяха
съсредоточени
в
четири
изкопа
(ХІ
–
ХІV)
в
северозападната четвърт на Вътрешния град при ъглите на
установеното
през
2006
г.
неизвестно
досега
дървено
укрепление. Разкрити и проучени бяха три от тях. Четвъртият (в
изкоп ХІV) не беше разкрит, поради недостиг на време и
средства. Установи се, че новооткритото укрепление е с
приблизителна площ от 2 ха, има правоъгълна форма и с два
периода на съществуване: като самостоятелна отбранителна
структура, която по-късно е била присъединена към изследваната
през последните десетилетия дървена крепост. Изучени бяха
останките от фундаментите на укреплението, което засега е найранното на територията на Вътрешния град на Плиска. Датира се
към втора половина или края на VІІІ век. В четирите изкопа
бяха установени и изследвани, изцяло или частично, различни по
характер съоръжения и гробове. В изкоп ХІІІ се попадна на
голямо вкопано съоръжение с неизяснен засега характер и
датировка, според откритата керамика в столичния период на
Плиска (първа половина на ІХ в.). От следстоличния период (Х –
първа половина на ХІ в.) бяха разкрити множество сметни ями,
няколко вкопани жилища и останки от разрушени каменни
постройки, както и отделни гробове от последния период на
обитаване на каменната крепост. Открити бяха множество
находки, изключително в пластовете от Х – ХІ в.: битова
керамика, вкл. и от съдове за реставрация, желязо, цветни
метали, кост и др. Те са свързани със съществуването на Плиска
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като ранносредновековен град. От периода VІІІ – ІХ в. бяха
намерени малко количество фрагментирана битова керамика;
- Ръководител на теренни проучвания на обект „Плиска –
Външно (голямо) землено укрепление”. Времетраене: м. август,
финансиране по цитирания по-горе договор на НАИМ. Задача на
ССА по тема „Фортификация на Плиска”. Проучванията бяха
съсредоточени в неизследвания досега северозападен сектор на
вала. Заложен беше изкоп върху гребена на вала при неговия
ъгъл и разрез на 85 м в южна посока. Разрез на рова не беше
направен, поради недостиг на време и средства. Установени бяха
нови данни за конструкцията на вала: мощна подпорна стена от
мергелни камъни на земления насип от север и следи от разложен
кирпич от градеж на „кула” (?) за наблюдение в ъгъла на
укреплението;
- Ръководител на аварийно-спасителни разкопки във връзка
със строежа на „База на НАИМ в НИАР – Плиска”. Времетраене: 3
септември – 5 октомври и през втората половина на м. ноември.
Финансиране: по отделен Договор с Министерство на културата.
Проучена беше площ над 900 м2, в рамките на изкопа за строежа
на археологическата база. Тя попада пред непроучен сектор от
Северната крепостна стена на Вътрешния град. Дебелината на
културния пласт е средно 0,80 – 1 м, а при вкопаните
съоръжения: жилищни или стопански ями и до 3 м. Пластът
съдържа материали главно от Х – първа половина на ХІ в. и е
отложен основно при обитаването и разрушенията на жилищен
квартал от полуземлянки, от който бяха проучени 42 жилища, над
20 ями, редица пещи и други. Открит беше богат археологически
материал: битова керамика, кости от животинска храна,
множество
находки,
които
затвърждават
или
обогатяват
представите ни за битовата култура на населението на
следстолична Плиска. Специален интерес заслужават трите
намерени моливдовула: на Георги, архиепископ на България и на
двама преславски владетели: цар Симеон (анонимен тип) и цар
Петър (с Мария-Ирина). От столичния период е проследената по
цялата дължина на изкопа траншея от основа на ограда пред
крепостната стена.
1.2. Други изследователски теми
- Работа през м. юни по монографичен труд „Манастирът
при Равна”. Изготвени са каталози на керамичните съдове и на
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находките. Извършена е частична работа по предокументиране на
археологическия материал;
- Научна командировка по ЕБР на БАН в Будапеща, Унгария,
по задача „Ранносредновековни центрове на номадските народи”,
2 – 13 декември 2007 г. Работа в библиотека на Археологическия
институт, Националния музей, посещения в Музея и Университета
в Сегед, в Кечкемет, градището Шолт-Тетелхед, срещи с унгарски
археолози.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Конференция „Одесос-Варна в историята и археологията
на Западното черноморско крайбрежие”, организирана от РИМ –
Варна в чест на 60-годишнината на Ал. Минчев, Варна, 23
февруари 2007 г. Доклад на тема: „Русиро/Росиро – езерното
пристанище на Одесос-Варна”, 7 к. с.;
- Национална научна конференция с международно участие
„Плиска и християнските центрове на Европа”, по случай 1100
години от смъртта на Св. Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.),
Плиска – Шумен – Велики Преслав, 2 – 4 май 2007 г. Доклад на
тема: „Столиците на княз Борис”, 14 к. с.;
- Научна конференция „Канон и култура”, Варна, 22 – 24
юни, 2007 г. Доклад на тема: „Култура Варна” през VІ – VІІІ
век в контекста на общоевропейския модел за преход от
античност към средновековие”, 16 к. с.;
- Международен симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов
(1907 – 2007), Шумен, 13 – 15 септември 2007 г. Доклад:
„Бронзов калъп за монетовидни брактеати с псевдокуфически
текст”, 5 к. с.;
- Конференция на Шуменския университет по случай 30
годишнината на Научен център „Преславска книжовна школа”,
Варна, 21 – 22 септември, 2007 г. Доклад: „Превратът през 927
година”, 12 к. с.;
Национална
научна
конференция
„Войната
през
античността и средновековието”, Поморие, 1 – 3 октомври 2007
г. Доклад: „Тутхон – кампусът на Анхиало”, 12 к. с.;
- Международна научна конференция на НЦСВП „Сто години
от рождението на проф. Иван Дуйчев”, Варна, 5 – 7 октомври
2007 г. Доклад: „За „племето” севери”, 7 к. с.;
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- Международна научна конференция „Готската писмена
култура и транскултурните отношения в късната античност”,
София, 24 – 25 ноември 2007 г. Доклад: „Gothi qui est sclavi
през Първото българско царство”, 13 к. с.;
- Декемврийски четения в българската археология, в памет
на Соня Георгиева, София, 13 – 14 декември 2007 г. Доклад:
„Късносредновековно
свидетелство
за
ранносредновековна
Плиска”, 10 к. с.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Принципията-дворец в кампуса Плиска. – В:
Херсонесский сборник, вып. ХV, Севастополь, 2006, 83 – 96.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Криптограмата от Плиска и писмените
практики в България през ІХ – Х в. – В: Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 3, 2 (Studia in honorem prof. J.
Iurukova). София, 2007, 125 – 140, табл. ХІІІ и ХІV;
- П. Георгиев. Кампусът на Одесос-Варна. – Известия на
Народния музей Варна, 41 (56), 2005, 61 – 80;
- П. Георгиев. Национална научна конференция „Плиска и
християнските
центрове
на
Европа”,
отзив.
–
В:
Българистика/Bulgarica, 14, 2007, 59 – 61;
- П. Георгиев, Р. Василев. Ранно (дървено) укрепление на
Вътрешния град на Плиска. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 446 – 449;
- П. Георгиев, Г. Илиева. Спасителни разкопки пред
западната фасада на Голямата базилика. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 451 – 452.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Превратът през
Преславска книжовна школа, 10, 2008;
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927

година.

–

В:

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Колекция от византийски белоглинени
съдове от средата на Х в. от манастира при с. Равна,
североизточна България. – В: Сборник с материали от
международна конференция „Поливная керамика Восточной Европы,
Причерноморья и Средиземноморья в Х – ХVІІІ вв.”, Симферополь,
2008, 15 к. с.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Раннобългарската култура V – VІІ век –
култура „на колела”. – В: Изследвания по българска
средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев.
В. Търново, 2007, 22 – 40;
- П. Георгиев. Крепостта Маркели при Карнобат и въпросът
за първата българска столица. – В: Тракия и Хемимонт ІV – ХІV
век. (ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007, 90 – 99;
- П. Георгиев. „Култура Варна” през VІ – VІІІ в. в
контекста на общоевропейския модел за преход от античност към
средновековие. – В: Канон и култура. 15-та лятна научна среща.
Варна, 2007, 148 – 168.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- П. Георгиев. Столиците на княз Борис. – В: Сб. Плиска
и християнските центрове на Европа, В. Търново, 2008, 27 к.
с.;
- П. Георгиев. Пристанът на Одесос-Варна и руските
мореплаватели (ІХ – ХІ в.). – В: Сб. Русия и Варна от
средновековието до ново време. Варна, 2008, 14 к. с.;
- П. Георгиев. Имената на Дуросторум-Силистра в
историята на града. – В: Сборник в чест на доц. Ст. Ангелова
(ред. Р. Колева), 10 к. с.;
- П. Георгиев. Сарактът на хан Крум в Тракия. – В:
Сборник в памет на проф. Велизар Велков, 17 к. с.;
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- П. Георгиев. Тутхон – кампусът на Анхиало. – В:
Сборник „Войната през античността и средновековието”, 14 к.
с.;
П.
Георгиев.
Бронзов
калъп
за
брактеати
с
псевдокуфически надпис. – В: Сборник в памет на Васил
Хараланов, 6 к. с.;
- П. Георгиев. Gothi qui est sclavi през Първото
българско царство. – В: Готите, 3, съст. Р. Милев (двуезичен
текст). София, 2008.;
- П. Георгиев. За т. нар. ариомани от Родопите. – В:
Сборник в чест на д-р Георги Китов.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (НАИМ – Г. Илиева).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Консултации по проекта за Археологическа база на НАИМ
в НИАР Плиска;
- Консултации по проект „Археолого-етнографски парк” в
НИАР Плиска;
- Консултации по ПУП на НИАР Плиска;
- Член на Организационния комитет за честване на 1100годишнината от смъртта на Св. княз Борис-Михаил към Област –
Шумен, м. януари – май;
- Експертна комисия на междуведомствено равнище за
оценка и приемане на аварийно-спасителни археологически
проучвания на обект разположен в границите на НААР ДуросторумДръстър;
- Съучастие в подготовка на Национална изложба на НАИМ
„Българска археология – 2007 година”, м. декември.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Редколегия на „Проблеми на прабългарската история и
култура”, 4;
- Отговорен редактор на Сборник с материали от научната
конференция „Плиска и християнските центрове на Европа”, В.
Търново, 2008. Събиране и редактиране на 40 доклада.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта (5 бр.) за централни и местни вестници и ТВ
канали;
- Работа по издаване на туристическа карта на НИАР
Плиска издателство „Славена” – Варна;
- Участие в предаване „Час по България” в ТВ „Скат” на
тема „Писмената култура в средновековна България”, 25 май.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН в град Шумен.
н. с. І ст. д-р Янко Димитров (Секретар на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Плиска. Дворцов център – Цитадела”. Редовни
разкопки от 25.06. до 31. 07. 2007 г., зам. ръководител.
Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство на културата
(към проект на ССА „Средновековни български столици”).
Проучвани бяха терени в два сектора на комплекса – югозападен
и североизточен. В североизточния, който бе допълващ, бяха
заложени 4 нови квадрата в посока на юг от сектора с жилищаполуземлянки и ями проучени през 1995 – 1996 г., с цел
възобновяване на систематичните разкопки в източната половина
на Цитаделата. Разчистени бяха три от недовършените стари
квадрати, а в новите бе изчерпан повърхностният пласт, на
места и пластът на дълбочина до 0,40 м. В югозападния сектор,
обхващащ площ от около 320 кв. м на юг от западния вход на
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Цитаделата, както и малък сектор северно от него, бе
демонтирана каменната дворна настилка, след което теренът бе
изследван до цялостно изчерпване на културните отлагания. Под
настилката бяха проучени траншеи и ями от съоръжения с дървена
конструкция, както и трасета на три керамични водопровода от
столичния период. Като най-съществен резултат може да се
отчете откриването на 4 входа – два от тях принадлежащи на
дървената ограда, явяваща се предходник на тухлената стена на
Цитаделата, другите два – на проследявани в предходните сезони
дървени огради с посока изток – запад. От следстоличния период
на Плиска са прорязващите настилката на двора битови ями и
вкопана в терена пещ;
- Обект „Плиска. Югоизточна периферия на Вътрешния
град”. Редовни разкопки от 8.10. до 9.11.2007 г., ръководител.
Финансиране: по договор на НАИМ при БАН с Министерство на
културата, както и с работници по програмата за временна
заетост в НИАР – Плиска. С разкопките през отчетния сезон
обхватът на досегашния изкоп бе разширен в западна посока –
чрез заложени на отстояние 20 м от източната крепостна стена
нови 8 квадрата, в рамките, на които бяха проучени културен
пласт и съоръжения от следстоличния период на Плиска. На
достигнатия етап от изследването на този сектор найсъщественият резултат е добиването на нови данни за дългата и
тясна каменна сграда, която бе проучена през предходните
сезони по протежение на повече от 20 м, на 22 м от източната
крепостна стена, успоредно на нея. През 2007 г. бе разкрит
затварящият я откъм юг зид, а на 3 м южно от него се попадна
на постройка, която е идентична по ориентация, план и начин на
градеж на проучената досега и следва да се схваща като неин
втори корпус. Този корпус бе разкрит по протежение на 15 м в
южна посока, без да се попадне на разпределителен или затварящ
зид, което остава задача за следващия сезон. Предлаганата
досега датировка на дългата постройка в Х в. следва да се
коригира и да се отнесе не по-рано от началото на ХІ в., въз
основа на установената й категорично суперпозиция с две
датирани с монети сметни ями. Важни резултати даде и
допроучването на започнати предходния сезон квадрати с обща
площ от около 150 м2, където бяха изчерпани очертали се в
стария хумус негативни структури. Допълнени и детайлизирани
бяха досегашните наблюдения за трите етапа на дървено
строителство в сектора през VІІІ – ІХ в. Разкрит бе изцяло
югоизточният ъгъл на дългата дървена постройка, която
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предхожда изграждането на крепостната стена и засега е
фиксирана успоредно на нея по протежение на 35 м в северна 10
м в западна посока. Проучени бяха нови 38 ями за дървени
стълбове, разположени в 5 редици север – юг, от постройки с
линеен план, които предстои да се допроучват;
- Обект „Плиска. Сграда в югозападния сектор на
Вътрешния град (по трасето на пешеходните алеи)”. Редовни
разкопки от 10.07 до 24.07.2007 г., ръководител. Без целево
финансиране, с бригадири от Национално движение „Съхрани
българското”. Продължено бе проучването на откритата през 2006
г. каменна постройка. Откритите три разпределителни зида
потвърдиха предположението, че тя представлява южно крило на
голям дворно-жилищен комплекс, развиващ се в посока на север
от южната крепостна стена. Датировката, съобразно откритата
керамика и други находки, е в Х в.;
- Обект „Плиска. Археологическа база на НАИМ”. Аварийноспасителни разкопки, за времето 03.09 – 03. 10. 2007 г.,
заместник ръководител. Върху терен с площ 850 м2, където
предстои строителство на складове на музея и археологическа
база, бяха проучени повече от 70 структури от периода средата
на Х – ХІ в. – жилища-полуземлянки, битови и производствени
помещения, стопански ями, гробове. Към столичния период на
Плиска – ІХ в., се отнася траншея-основа на дървена ограда.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по подготовка на публикации – подготовка на
илюстрации, библиографски справки, каталожни текстове: 1.
Статия „Непубликувани материали от теренни обхождания (1989 –
1990, 1993 г.) в Плиска”; 2. Статия „Амфори и амфоровидни
съдове с щемпелувана украса от Плиска”;
- Обработка на археологически материали: 1. Битова
керамика и находки от обект „Плиска. Крумов дворец – селище от
ХІ в., разкопки през 1978 – 1979 г.”; 2. Описание и
статистическа обработка на фрагментираната битова керамика от
обект „Плиска. Дворцов център – Цитадела”, от проучванията
през 2000 – 2006 г.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

а) В страната

срещи,

конференции,

симпозиуми

и
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- Национална научна конференция „Плиска и християнските
центрове на Европа”, по случай 1100 години от смъртта на Св.
Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.), 2 – 4 май 2007 г., Плиска –
Шумен – Велики Преслав, доклад: „За един „прочит” на рисункиграфити с кръстове и оранти от Плиска”;
- Международен симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов
(1907 – 2007), Шумен, 13 – 15 септември 2007 г., доклад:
„Моливдовули – български и византийски, от разкопки в Плиска
през 2000 – 2006 г.”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- R. Rashev, Y. Dimitrov, S. Ivanov. A newly discovered
wooden building of a round layout in the centre of Pliska –
the capital of Early Medieval Bulgaria. – American Journal of
Archaeology, 2 стр. текст + 2 ил.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Я. Димитров, И. Кънев. Разкопки на обект „Плиска.
Некропол пред източната порта на каменната крепост”. – В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
474 – 476;
- Я. Димитров, И. Кънев. Разкопки на обект „Плиска.
Средновековен
некропол
в
района
на
мотела”.
–
В:
Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007,
476 – 477;
- Я. Димитров, Хр. Стоянова. Археологически проучвания
на обект „Плиска. Югоизточна периферия на Вътрешния град”. –
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София,
2007, 477 – 480;
- Я. Димитров, Хр. Стоянова. Спасителни археологически
разкопки на каменна постройка в югозападния сектор на
Вътрешния град на Плиска. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 480 – 482;
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- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Разкопки в Дворцовия
център на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през
2006 г. София, 2007, 576 – 580.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ст. Станилов, Я. Димитров. Рашо Рашев на 60 години. –
В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник
в чест на проф. Рашо Рашев. В. Търново, 2007, 9 – 21.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Я. Димитров. За един „прочит” на рисунки-графити с
кръстове и оранти от Плиска. – В: Плиска и християнските
центрове на Европа, В. Търново, 2008, 15 к. с., 10 ил.;
- Я. Димитров. Моливдовули – български и византийски, от
разкопки в Плиска през 2000 – 2006 г. – В: Сборник с материали
от Международен симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов (1907
– 2007), 13 – 15 септември 2007 г., гр. Шумен, 12 к. с., 14
ил.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в проект „Авари, българи и маджари на Среден и
Долен Дунав”, научна командировка по ЕБР на БАН в Унгария, 2 –
13 декември 2007 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия със заповед на НИПК
като представител на НАИМ – БАН (Силистра);
- Участие в работна среща за обсъждане и корекции на ПУП
на НИАР Плиска.
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- Участие в две работни срещи във връзка с проектирането
и подготовката на новото строителство в НИАР „Плиска”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Мнение за нивото на професионална квалификация на И.
Кънев, уредник в НИМ, депозирано в ССА на НАИМ и в Съвета за
теренни проучвания.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на том 4 от поредицата „Проблеми
на прабългарската история и култура”;
Член
на
редколегията
на
Сборник
„Плиска
и
християнските центрове на Европа”, В. Търново, 2008.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Представяне на новоизлезлия сборник „Изследвания по
средновековна българска археология. В чест на 60-годишнината
на проф. Р. Рашев”, Шумен, книжарница „Хеликон”, 23 май 2007
г.;
- Интервюта – 3 бр. за в. Шуменска заря, Радио Шумен,
Общинска телевизия Шумен;
- Лекция „Най-старият дворец открит в центъра на
Плиска”, пред участниците в Национална младежка бригада
„Съхрани българското”, Плиска, 21 юли 2007 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
Подготовка
на
временна
изложба
с
фотоси
и
археологически материали към представянето на обект „Плиска –
база на НАИМ”, НИАР „Плиска”, м. ноември 2007 г.;
- Съучастие в подготовка на Национална изложба на НАИМ
„Българска археология – 2007 година”, м. декември.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- Секретар на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен;
- Организация, ръководство и контрол на преместването на
масовия археологически материал от разкопки на служители на
НАИМ, съхраняван в НИАР „Плиска”, във връзка с предстоящото
строителство на нова складова база – през периода 30.05 –
15.06.2007 г.
ст. н. с. І ст. д. и. н. Иван Йорданов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект „Византийските печати в българските
земи”:
• Участие с темата „Корпус на византийските печати от
територията на България”, който трябва да завърши с
публикация в три тома на английски език. След
публикуването на първите два тома през тази година
усилията ми бяха съсредоточени върху „Corpus of the
Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 3: „Seals of
Byzantine institutions (secular and ecclesiastical),
resided in the Constantinople”. Той включва всички
останали печати от територията на страната (над 1800),
а също и корекции на вече публикуваното, според новите
находки и нов прочит. Планира се той да бъде класически
корпус, съобразно съществуващата класификация. За
изминалата година успях текстово да класифицирам
намерените в днешна България над 3200 печата. Получи се
обем от над 1000 к. с. През следващата година предстои
този суров текст да бъде превърнат в монографично
издание и илюстриран чрез повече от 6400 фотоса;
• Като част от проекта „Византийските печати в българските
земи” през 2007 г. бе публикуван „Catalogue of Medieval
Seals at the Regional Historical Museum of Shumen”,
Sofia 2007, Authors: Ivan Jordanov, Zhenya Zhekova,
Pages: 312, hardbound, Size: 220 x 300 mm;
• Като част от проекта през изминалата 2007 г. бяха
издирени, документирани и обработени над 300 нови
византийски печата, намерени на територията на днешна
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България и съхранявани в колекциите на РИМ – Шумен, АМ
– Несебър и Филиал на НАИМ – Шумен;
- През април 2007 г. имах изключителния шанс да посетя
Света гора на Атонския полуостров и някои от манастирите там –
Зограф, Хилендар, Ивирион, Ватопед, Симоно Петра и др., където
се съхраняват архивни документи и материали свързани с
проекта, по който работя.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- През 2007 г. организирах и проведох международен
симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов, в който участваха
повече от 50 докладчика, 18 от които чужденци, водещи
специалисти в областта на нумизматиката и средновековната
сфрагистика;
- В този симпозиум участвах с три доклада: „Д-р Васил
Хараланов – личност и творчество” (в съавторство с Ж. Жекова);
„Печатите
от
колекцията
на
д-р
Васил
Хараланов”
(самостоятелен) и „Византийски печати от колекцията на Несебър
(Месемврия)” (в съавторство със Ст. Димова);
- Доклад на тема „България при Борис І (864 – 893 –
907). Приносът на сфрагистиката”, изнесен на научната
конференция „Плиска и християнските центрове на Европа”, в
памет на 1100 годишнината от кончината на българския владетел
Борис-Михаил І, проведена в Шумен – Плиска – Велики Преслав,
на 2 – 4 май 2007 г.;
- Конференция „Одесос-Варна в историята и археологията
на Западното черноморско крайбрежие”, организирана от РИМ –
Варна в чест на 60-годишнината на Ал. Минчев, 23 февруари 2007
г. Доклад на тема: „Оловни отпечатъци на златни солиди от
Преслав Х в.”.
б) В чужбина
- Доклад на тема „Thrace (VIth – XIth centuries)
according to the data of the Byzantine seals from Bulgaria”
изнесен на международния симпозиум в Комотини (Гърция), провел
се през април 2007 г.;
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- I. Jordanov. The Perpyra of tsar Kaloyan (1198 –
1207) ? – Archaeoligia Bulgarica, X, 2006, 3, 53 – 99;
- I. Jordanov. Christian symbols on early Byzantine
Coins and Seals (4th – 6th centuries). – Acta congressus
internationalis XIV Archaeologiae Christianae, Vaticano-Wien,
2006, 465 – 475.
2.1.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- I. Jordanov. Byzantine Lead Seals from the Village of
Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria), part II. 35 к. с. –
In: SBS, vol. 10.
- И. Йорданов. Пълна анотирана бибилиография на
публикациите от България от 2003 – 2007 г. в областна на
византийската сфрагистика. – In: SBS, vol. 10, 40 к. с.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- И. Йорданов. Препечатан моливдовул от владетелската
църква в Преслав. – В: Сб. В чест на Г. Китов, 4 к. с.
- И. Йорданов. Печати на двама византийски търговци (ІХ
– Х в.), намерени в Преслав. – В: Сб. В чест на Ст. Витлянов,
4 к. с.
- И. Йорданов. България при Борис І (852 – 889, + 907).
Приноса на сфрагистиката. – В: Сб. с доклади 1100 години от
смъртта на Борис-Михаил І, 19 к. с.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
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- И. Йорданов. Печат на Константин митрополит на Русия
(ХІІ в.), намерен в България. – В: Сб. В чест на проф. С.
Карпов от Московския университет, 6 к. с.
- И. Йорданов. Печати на византийския пълководец Михаил,
командващ византийската армия при Преслав през 1053 г. – В:
Античная древность и средние века, Екатеринбург, 2008, 8. к.
с.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- И. Йорданов. Печат на Плисковския архиепископ Георги
(886 – 889), намерен в столицата на Коцел ! – В: Преславска
книжовна школа, 9, 2006, 362 – 368.
- И. Йорданов. Тракия и Хемимонт (IV – ХІ в.) според
данните на византийската сфрагистика”. – В: Тракия и Хемимонт
ІV – ХІV век. (ред. Д. Момчилов), т. 1. Варна, 2007,153 – 158.
- И. Йорданов. Средновековни български и византийски
печати (ІХ – Х в.) с етнонима Âïõëãáñщн. – В: Изследвания по
българска средновековна археология. Сборник в чест на проф.
Рашо Рашев, Фабер, 2007, 167 – 178.
- И. Йорданов. Средновековният Перник (ХІ – ХІІ в.),
според данните на сфрагистиката. – В: Сборник в чест на
Йорданка Юрукова. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 32,
2007, 11 – 39.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
2.3.2. У нас
- I. Jordanov, Z. Zhekova. Catalogue of Medieval Seals
at the Regional Historical Museum of Shumen. Sofia 2007,
Pages: 312, hardbound, Size: 220 x 300.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член
сфрагистика.

на

международната

асоциация

4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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по

византийска

4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции

ВТУ.

- „История на Византия” – 120 часа в ШУ;
- „Средновековна българска сфрагистика” – 45 часа във

4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

2
дипломанти
в
магистърската
програма
„Средновековна сфрагистика и нумизматика” към ШУ и 1 ВСУ.

по

4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 редовен докторант, ШУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС към ВАК в София;
- Член на НС на НАИМ при БАН в София;
- Оценителна комисия при РИМ – Шумен – експертни оценки
за при закупуване на печати, над 150 екз.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия за ст. н. с. І ст. пред СНС по стара история,
археология и етнография към ВАК.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

сфрагистика

и

а) У нас
- Главен
епиграфика”.

редактор

на

„Нумизматика,

б) В чужбина
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- Член на редколегията на „Studies in Byzantine
Sigillography”,
орган
на
Международната
асоциация
по
византийска сигилография.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта във връзка с международния симпозиум в памет
на д-р Васил Хараланов в местни и национални медии – 12 бр.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Директор
на
византинистика към ШУ.

Научно-изследователски

център

по

ст. н. с. ІІ ст. д-р Стойчо Бонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- От 18 юни до 16 юли 2007 г. ръководих разкопки в
южната част на Царския дворец в Преслав. Завърши проучването
на архитектурния ансамбъл, който оформя силуета на този
дворцов район. Той е съставен от постройки с различни планове
– масивна верижна сграда с портик, втора сграда със
специфичен, сложен по композиция план. В него са изградени още
водно огледало, настилка от големи варовикови плочи, прекарани
са водопроводи, които захранват сградите. Този ансамбъл държи
връзка с намиращата се на 60 – 70 м част от Преславската
патриаршия през Х в., от която е съществено звено. Това е
причината върху неговите руини през ХІІІ в. да се разположи
голям некропол, покрил плътно и доразрушил архитектурните
останки от столичния период. От него бяха разчистени нови 20
гроба и така общият им брой достигна 195;
От
особено
важно
значение
е
откритието,
което
категорично определя относителната хронология на попадащите
тук паметници. В настилката пред източната фасада на сградата
със сложен план бяха регистрирани две значителни слягания на
плочите с еднаква форма и размери. Слизането в южното от тях
показа, че на дълб. 1,40 м от нивото на плочите се намира най-
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долният ред от ломенокаменна подложка на масивен градеж,
свързан с преминаващата непосредствено от изток основа на
крепостна стена. По-красноречиво доказателство за нейния
предстоличен произход не може да има;
Разкопките се финансираха с целеви средства по Програма
на Министерския съвет на Р България за изследване на първите
български столици. От своя страна те са част от инициатива на
ССА при НАИМ за цялостно проучване на южната половина на
Дворцовия център в Преслав. След предстоящия археологически
сезон, в който ще се направят доуточняващи наблюдения свързани
с плана на постройките, ансамбълът може да бъде предаден за
консервация и експониране;
- От 1 август до 31 август 2007 г. ръководих разкопки
при с. Новосел, Шуменско. Като зам. ръководител в тях взе
участие и представителят на институцията съизпълнител – РИМ –
Шумен
–
д-р
Ст.
Дончева.
Продължи
проучването
на
старобългарския производствен център за художествен метал,
функционирал през 30-те – 50-те години на Х в. южно от
сегашното село и на около 8 – 10 км от столицата Преслав.
Разкрити бяха нови две пещи. Достигна се до извода, че
производствените съоръжения, чийто брой достигна десет, не са
били обособени в отделни работилници, а са поместени в общ
промишлен комплекс. От сектора изследван през 2007 г.
постъпиха леярски съдове, суровина, отпадъци от леенето,
полуготова и дефектна продукция, модели и проби на калъпите.
Впечатляват готовите изделия, които представят целия спектър
на старобългарската металопластика. Проучванията се проведоха
с работници по Програмата „От социални помощи към осигуряване
на заетост”;
- От 1 септември до 30 септември 2007 г. взех участие в
разкопки при с. Златар, Шуменско като консултант и зам.
ръководител. На 2 км северно от селото се локализира
производствен център за художествен метал от Х в., подобен на
този при с. Новосел. Разкрити бяха две пещи, силно обрушени
при дълбоката обработка на почвата. Материалите, прилежащи към
тях са образци на дребната металопластика, предимно богато
орнаментирани апликации, коланни и ремъчни гарнитури. За
интензивна производствена дейност свидетелстват находките от
полуготова и дефектна продукция, модели и отливки, оставени на
определен етап от производствения процес. Обектът е от
изключително значение и ще продължи да се разработва и
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изследва. Проучванията се проведоха с работници по Програмата
„От социални помощи към осигуряване на заетост”.
1.2. Други изследователски теми
- Работа върху монография „Старобългарски производствен
център за металопластика при с. Новосел, Шуменско”. Съавтор
Стела Дончева.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална научна конференция „Плиска и християнските
центрове на Европа”. 3 – 4 май Шумен – Преслав. Доклад:
„Кръстове от следстоличния преславски некропол”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Ст. Бонев. Гроб на преславски аристократ от Х в. –
Изследвания по средновековна археология. В чест на проф. Р.
Рашев. В. Търново, 2007, 204 – 210.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Ст. Бонев. Амулет „печенежки” тип – за първи път в
Преслав. – Сборник в памет на проф. Ж. Въжарова;
- Ст. Бонев. Метални нагръдни кръстове от следстоличния
преславски некропол. – В: Плиска и християнските центрове на
Европа;
- Ст. Бонев. От „района на южната порта” до „южната част
на Царския дворец” във Велики Преслав. Развитие на идеята. –
Юбилеен сборник на доц. Ст. Витлянов;
- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Старобългарски център за
производство на металопластика при с. Новосел, Шуменско
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(предварително съобщение). – Степите на Източна Европа и Долен
Дунав през Средновековието.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Музейния съвет в Археологическия музей в НИАР
„Велики Преслав”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на книга: Ст. Дончева. Медалиони от
Средновековна България. В. Търново, 2007. – ИИМШ, ХІV;
- Рецензия на книга: Св. Джанкова. Методическо помагало
по екскурзоводство, ч. І и ІІ. Варна, 2006 – 07. –
Туристически пазар;
- Рецензия и експертна оценка на изследователски проект
на ШУ „Епископ Константин Преславски” на тема: „Инфраструктура
на светилището на Тракийския конник при с. Мадара”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на Редколегията на Сборник „Изследвания по
средновековна археология”. В. Търново, 2007;
- Член на Редколегията на Известия на Регионален
исторически музей Шумен, т. ХІІІ, ХІV.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осъществени общо 6 интервюта по електронни и печатни
медии: Радио Шумен, вестниците „Седмица”, „Шуменска заря”,
„Форум”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Организационния комитет на Национална научна
конференция „Плиска и християнските центрове на Европа”.
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специалист-проучвател Тонка Михайлова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни планови разкопки във Велики
Преслав, обект „Източна част на Вътрешния град на Преслав
(Административна сграда)”. Те са част от програмата на ССА на
НАИМ към БАН за проучване на южната част на Царския дворец във
Велики Преслав. Разкопките са проведени от 15.06. до
15.07.2007 г. – 21 работни дни, със средно 25 – 27 души.
Финансирането е по договор на НАИМ с Министерство на
културата. През 2007 г. е продължена задачата, поставена преди
2-3 години – да се установи как е обрамчен от север и от юг
Големият
площад
около
т.н.
„Административна
сграда”.
Разкопките се провеждат в двата сектора – до 04 – 05.07 в
южната част, след това, до 13.07 – в северната. Новоразкритата
площ е около 70 м2 на дълбочина до 1,60 – 2,00 м. Завършено е
проучването на 250 м2 с дебелина на културния пласт 0,30 –
0,50 м и 58 м2 – до 0,80 м. Почти навсякъде, особено в южния
сектор, е достигнато трамбовано ниво от ІХ – Х в. или
материкова глина. Разкопани са 6 ями, 2 жилища и 5 християнски
гроба. Отчасти е разчистено трасето на два водопровода.
Напълно разчистен е хоросановият масив, открит през 2006 г.,
направени са сондажи. На север е разкопана част от основата на
масивен зид с посока запад – изток. Първият ред е от
варовикови блокове. На запад опира до подпорния зид на
източната тераса на града, използван за гръб на верижна сграда
на запад. През 2007 г. е завършено проучването в дълбочина на
разкопания терен в сектор юг (2004 – 2007 г.). Не са
установени градежи, освен обезличеното водно съоръжение на
изток и водопровода на запад. Цялата площ е перфорирана
нагъсто с ями. В доста от тях са открити медни монети от
средата на ХІІІ в. Откритите гробове са на юг и югозапад от
гроба с гърне, пълно с накити, разчистен през 2004 г. Самият
той е върху засипани ями. Новите данни позволяват да се уточни
датировката му – след средата на ХІІІ в до ХІV в. включително,
както и положението му спрямо останалите.
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1.2. Други изследователски теми
- Работа върху научен проект за статия „Луксозни накити
в гърне от гроб, ХІІІ – ХІV век (Велики Преслав)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Т. Михайлова. Печат на „Мария Василиса” от Преслав. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, ч. 2, София, 2007,
39 – 42;
- Т. Михайлова. Обект Административна сграда в Дворцовия
център на Велики Преслав. – В: Археологически открития и
разкопки през 2006 г. София, 2007, 533 – 535.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Т. Михайлова, С. Иванов. Железни предмети от Дворцовия
център на Плиска (края на Х – ХI век). – Изследвания по
българска средновековна археология. Сборник в чест на проф.
Рашо Рашев, Велико Търново, 2007, 318 – 347.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Т. Михайлова. Златна ажурна апликация с паун от Велики
Преслав. – В: Сб. „Плиска и християнските центрове на Европа”,
В. Търново, 2008, 5 м. с.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за местни печатни и електронни медии.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Документирани и предадени във фонда на АМ – Велики
Преслав археологически материали от разкопки през 2007 и
предходни години.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Текущи
комисии.

административни

задачи,

член

на

временни

специалист-проучвател Станислав Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Теренни обхождания: в периода 10 – 12.04.2007 г. бяха
извършени теренни обхождания на територията на ДП „Кабиюк” във
връзка с иманярска намеса върху ранносредновековна сграда на
територията на стопанството. Беше обходена нивата източно от
регистрирания обект и бяха набелязани личащите на терена места
на още две сгради, най-вероятно от същия период;
- Обект: Кабиюк. Ранносредновековна сграда – в периода
07 – 12.06.2007 г. подготовка на терена за разкопки (изсичане
на част от полезащитния пояс) и от 18.06 – 01.07.2007 г.
същински разкопки. Проучванията се извършиха от екип с
ръководител ст. н. с. І ст. д. и. н. Р. Рашев, заместник –
ръководител специалист-проучвател Ст. Иванов и сътрудник Т.
Тихов (РИМ – Шумен). През първия етап на проучването беше
направено стратиграфско проучване през ширината на сградата.
Устоновено бе, че тя представлява вписани един в друг два
четириъгълника и по този си план се доближава до плана на
езическите капища;
- Обект: Плиска. Дворцов център – в периода 01.07 –
31.07.2007 г. Проучванията се извършиха от екип с ръководител
ст. н. с. І ст. д. и. н. Рашо Рашев и заместници н. с. І ст.
д-р Янко Димитров и специалист-проучвател Станислав Иванов. Бе
проучен терен, попадащ в югозападния сектор на Цитаделата, при
което се разкриха съоръжения от столичния (траншеи и ями от
дървени стълбове) и следстоличния период на живота на това
място (битови ями и пещ). Продължи прекъснатото през 1997 г.
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планомерно проучване на източната половина на Цитаделата. Тук
бе възстановена старата планквадратна мрежа и бяха почистени
стари квадрати;
- Обект: Плиска. Голямо землено укрепление – в периода
01.08 – 31.08.2007 г. Проучванията се извършиха от екип с
ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и заместник
специалист-проучвател Станислав Иванов. Проучванията бяха
съсредоточени в северозападната част на външния ров и вал – в
два пункта. На 80 м южно от северозападния ъгъл бе направен
разрез на вала, за да се установи неговата конструкция. Самият
северозападен ъгъл бе проучен, за да се установи характерът на
отбранителното съоръжение тук;
- Обект: Плиска. Археологическа база – в периода 03.09 –
05.10.2007 г. Проучванията се извършиха от екип с ръководител
ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев, заместник н. с. І ст. д-р
Янко Димитров и сътрудници н. с. І ст. д-р Радослав Василев и
специалист-проучвател Станислав Иванов. Проучен бе теренът,
върху който ще се строи новата археологическа база и складова
част в НИАР – Плиска. Разкриха се и бяха проучени над 42
вкопани жилища – полуземлянки, битови помещения, стопански
ями, производствени съоръжения и погребения от периода средата
на Х – втора половина на ХІ в. Проучи се и една траншея от
дървена ограда датирана в ІХ в.;
- Обект: Плиска. Дворцов Площад – Северозапад –
10.10.2007 г. до 07.11.2007 г. Ръководител на обекта
специалист – проучвател Станислав Иванов. Проучванията бяха
съсредоточени в терена на юг и запад от разкритата през 2006
г. западна част на верижна сграда №2. Целта на разкопките беше
да се уточни връзката й с верижната сграда разкрита от С.
Дамянов през 60-те години на ХХ в. и дали самата сграда №2
продължава в западна посока. Резултатите показаха, че сграда №
2 продължава на запад, а между двете сгради засега няма пряка
връзка, освен, че са съществували по едно и също време.
Проучени бяха нови три гроба от некропола при Дворцовата
базилика, като два от тях са детски, в камери, а третият е покъсен на възрастен индивид;
- Обект: АМ „Тракия”, от км. 243 +850 до км. 244 +150,
при с. Дядово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. От 14.11.2007 г.
до 14.12.2007 г. Ръководител на обекта специалист-проучвател
Станислав Иванов, сътрудник Станимир Стойчев – РИМ – Шумен.
Чрез сондажни проучвания се целеше да се провери трасето на
магистралата в посочените километри, като се предполага при
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обхожданията, че има археологически обект. Направени бяха 35
сондажа по определеното трасе, като най-гъсто бяха разположени
на местата с най-много керамика по повърхността. В нито един
от сондажите не се попадна на структури, а керамиката бе само
повърхността или отделни фрагменти в орния слой. По трасето бе
регистриран един кабел за високо напрежение. Отчитане на
резултатите от проучването пред комисия на НИПК и Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали от разкопките на обект Дворцов
център в Плиска 2000 – 2006 г., които не са предназначени за
основен фонд.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална научна конфренция по случай 1100 години от
смъртта на Св. Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.), на тема:
„Плиска и християнските центрове на Европа”, 02 – 04.05.2007
г. в Плиска, гр. Шумен и гр. Велики Преслав, с доклад
„Църковното строителство в Плиска”;
- Международен симпозиум в памет на д-р Васил Хараланов
(1907 – 2007). 100 години от рождението му, 13 – 15 септември
2007 г. в Шумен. Доклад: Новооткрити моливдовули от разкопките
на Дворцовия площад в Плиска;
- Научна конференция „Каварна – средище на българския
североизток”, 17.09 – 18.09.2007 г., Каварна. Доклад: Нагръдни
кръстове от Плиска.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- R. Rashev, Y. Dimitrov, S. Ivanov. A newly discovered
wooden bulding of a round layout in the centre of Pliska – the
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capital of Early Medieval Bulgaria. – American Journal of
Archaeology.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Георгиев, С. Иванов. Вътрешно землено укрепление на
Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г.,
София, 2007, 449 – 451;
- С. Иванов. Разкопки на обект Дворцов площад –
Северозапад в Плиска. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г., София, 2007, 497 – 499;
- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Разкопки в Дворцовия
център на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през
2006 г., София, 2007, 576 – 580;
- С. Станилов, В. Григоров, М. Инкова, А. Аладжов, С.
Иванов, И. Кънев, Д. Рабовянов. Тайни ходници северно от
цитаделата във вътрешния град на Плиска. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г., София, 2007, 580 – 583.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Т. Михайлова, С. Иванов. Железни предмети от Дворцовия
център на Плиска (края на Х – ХI век). – Изследвания по
българска средновековна археология. Сборник в чест на проф.
Рашо Рашев, Велико Търново, 2007, 318 – 347;
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Нови рисунки графити от Дворцовия център в Плиска – В:
сб. в памет на Живка Въжарова;
- Единични нагръдни кръстове от Плиска – В: сб. „Каварна
– средище на българския североизток”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция на тема: „Последните археологически открития в
старите български столици”, изнесена на 19.10.2007 г. пред
членове на дружеството на краеведите в Шумен;
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- Организиране на изложба с находки и снимки от обект:
Археологическа база в Плиска, във връзка с първата копка на
новата сграда, 26.10.2007 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Нещатен библиотекар;
- Нещатен фотограф;
- Компютърна обработка на планове, снимки и др. свързани
с отчети и публикации;
- Участие в подготовката и провеждането на Национална
научна конференция по случай 1100 години от смъртта на Св.
Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.), на тема „Плиска и
християнските центрове на Европа”, 02 – 04.05.2007 г. в гр.
Плиска, гр. Шумен и гр. Велики Преслав.
н. с. І ст. д-р Тодор Балабанов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически разкопки на обект
„Готски епископски център” в аула на хан Омуртаг до с. Хан
Крум, община Велики Преслав (1 – 30.06.2007 г.). Работи се в
сектора на раннохристиянска базилика № 4, проучена частично в
предходните години. През този сезон бяха разкрити части от
южния кораб, югоизточното крило и югозападният ъгъл на
базиликата. Това позволи да се уточнят размерите и се изготви
цялостният план на базиликата. Важен резултат от проучванията
в
сектора
бе
разкриването
на
югоизточния
ъгъл
на
ранносредновековното дървено укрепление (палисада) от аула на
хан Омуртаг. Основата на това укрепление застъпва разрушените
основи на базиликата;
- През м. септември ръководител на допълнителните
сондажни проверки на късноантичната базилика в м. Делидушка на
десния бряг на р. Тича, край Велики Преслав. Проучванията са
във връзка с темата за готския епископски център. В сондажите,
разположени югоизточно от апсидата бяха разкрити следи от
вкопани съоръжения и 6 гроба с ориентация запад – изток.
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Гробен инвентар не бе открит. Стратиграфските наблюдения и
керамичните фрагменти, открити в сондажите, потвърждават
тезата, че базиликата е от ІV – VІ в., а не от ІХ – Х в. В и
около базиликата липсват следи от средновековен културен
пласт. Някои от вкопаните ями и съоръжения са предхождали
строежа на базиликата, но за характера и предназначението им
на този етап е рано да се говори. Финансиране от АМ „Велики
Преслав” – по договор;
- Ръководител на археологически разкопки на обект
„Дворцови център” в АР „Велики Преслав” (01 – 31.08.2007 г.).
Проучени са нови 150 м2 от полосата, свързваща Владетелските
дворци с Източната порта на вътрешния град. Изясни се
относителната хронология на културните пластове и градежите в
проучения участък. Установено бе, че зидът и дългата верижна
постройка, които ограждат от изток „Преславската патриаршия”,
чупят на запад, по посока към Тронната палата, минават южно от
нея, но нямат конструктивна връзка с градежите, които
продължават на север към дворците и Владетелската църква на
Велики Преслав. Финансиране – по договор между НАИМ – БАН и
Министерство на културата за проучване на старите столици (към
проект на САА „Стари български столици”).
1.2. Други изследователски теми
- Работа по темата „Готите в Долна Мизия през ІV – VІ
в.”, във връзка с разкриването на раннохристиянски готски
епископски център, намиращ се в рамките на аула на хан Омуртаг
до с. Хан Крум, Шуменско.
- Работа по темата „Дървено укрепление (палисада) в аула
на хан Омуртаг до с. Хан Крум, Шуменско”.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална научна конференция „Плиска и християнските
центрове на Европа”, по случай 1100 години от смъртта на Св.
Княз Борис І (ок. 835 – 907), Плиска – Шумен – Велики Преслав
(02 – 04.05.2007 г.); участие с доклад: „Нов манастир с
кръстокуполна църква в околностите на Велики Преслав”.
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Т. Балабанов. Нови моливдовули на византийски
сановници, открити във велики Преслав. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика 3, част 2 (Studia in honorem prof. J.
Iurukova), 2007, с. 43 – 48;
- Т. Балабанов, Пл. Славов. Разкопки в Дворцовия център
на Велики Преслав. – В: Археологически открития и разкопки
през 2006 г. София, 2007, 425 – 428;
- Т. Балабанов, Кр. Стоева, Пл. Славов. Проучвания на
обект Готски епископски център в аула на хан Омуртаг, до с.
Хан Крум. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г.
София, 2007, 428 – 430.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
Т.
Балабанов,
Г.
Атанасов.
Ранносредновековен
некропол в кв. Дивдядово, гр. Шумен. – В: Изследвания по
българска средновековна археология. Сборник в чест на проф .
Рашо Рашев. Фабер, Велико Търново, 2007, 138 – 153.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Т. Балабанов. Нов манастир с кръстокуполна църква в
околностите на Велики Преслав. – В: Плиска и християнските
центрове на Европа (материали от конференция, 2 – 4 май в
Плиска, Шумен и Велики Преслав), 12 маш. стр. и 4 обр.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Комисия за изготвяне на експертно становище и
консултация за подготовка на ПУП за НИАР Плиска, Мадара и
Велики Преслав и за защитената територия на Аула на хан
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Омуртаг край с. Хан Крум, Шуменска област
Директора на НАИМ – № І,1535/ 20.12. 2004 г.).

(Заповед

на

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в две телевизионни и две радиопредавания
местните и централни медии;
- Представяне на резултатите от новите разкопки в аула
на хан Омуртаг до с. Хан Крум пред гражданите на Шумен и
Велики Преслав.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на Национална изложба на НАИМ
„Българска археология – 2007 година”, София, декември 2007 г.;
- Обработени, паспортизирани и предадени с протокол във
фонда на АМ „Велики Преслав” археологически материали и
техническа документация от разкопките в аула на хан Омуртаг
през 2006 и 2007 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката и провеждането на Национална
научна конференция по случай 1100 години от смъртта на Св.
Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.), на тема „Плиска и
християнските центрове на Европа”, 02 – 04.05.2007 г. в гр.
Плиска, гр. Шумен и гр. Велики Преслав.
- Текущи административни задачи във Филиала на НАИМ –
БАН, гр. Шумен.
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ІІ.8. ФИЛИАЛ НА НАИМ – БАН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Индивидуални отчети:
ст. н. с. II ст. д-р Константин Тотев (Ръководител на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на планирани разкопки на два обекта, южно
от Великата лавра „Св. 40 мъченици”. Времетраене: 15 май – 15
август с пом. ръководители Е. Дерменджиев и П. Караилиев:
бяха
съсредоточени
на
100
м2,
• Проучванията
непосредствено до южната фасада на манастира. Тук в
самия ограден зид на комплекса открихме южен вход,
който
е
запълнен,
когато
е
била
изградена
игуменарницата;
• Проучванията на другия обект, който отстои на 60 м, южно
от църквата „Св. 40 мъченици” позволиха да бъде разкрит
неизвестен до сега средновековен храм от ХІІІ – ХІV в.
със запазена стенописна украса. Размерите на църквата
са 6 х 9,60 м (без апсидата, която остава под пътя).
Впоследствие наосът е превърнат в къпално помещение с
хипокауст на баня, датирана най-вероятно в ХV – ХVІ в.
Горивната камера и резервоарът за водата са разположени
от юг на банята. Открити са и християнски гробове от
ХVІ – ХVІІ в. от некропола, локализиран от Ат. Попов
през 80-те години на ХХ в. на юг от църквата „Св. 40
мъченици”;
- Ръководител на археологически проучвания на обект
Трапезица – Север. Времетраене: 4 месеца (юли – октомври).
Помощник ръководители: П. Караилиев, Е. Дерменджиев. На площ
от 2,5 дка се работи на три сектора. Сектор І – Северна порта.
Установи се, че портата заедно с част от прилежащата крепостна
стена е унищожена изцяло при направа на съвременния път към
крепостта. Локализирано е трасето на улицата, започваща от
северната порта и отвеждащо към вътрешността. Сектор ІІ –
Сграда І, работилница и некропол. Разкрити са 45 м от
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западната крепостна стена. Проучена е голяма верижна сграда,
долепена до вътрешното лице на стената. Сградата има 2 големи
и 5 малки помещения, в някои от които е запазена подовата
настилка. Южно от сградата проучихме работилница, най-вероятно
за металообработване, с голямо огнище и боклучна яма. Между
верижната сграда и работилницата се разчисти сектор от
уличната настилка. Проучена е част от средновековния некропол
на църква №2. Разчистени са 105 гроба с разнообразен инвентар
– керамични съдове, сребърни и бронзови копчета, кръстчета,
обеци и т.н. Сектор ІІІ – Северна кула. Проучи се северната
кула на крепостта. Тя има четири помещения и две вътрешни
стълбища. Размерите са 45 м дължина и 20 м ширина. Дебелината
на стените е от 2 до 4 м, а запазената височина на зидовете
достига 5-6 м. Очертават се три строителни периода. Всички
разкрити крепостни съоръжения сгради и гробове са свързани със
столичния период на крепостта;
- Ръководител на археологически проучвания на некропола
на църквата „Успение Богородично”. Времетраене: 01.11 –
20.12.2007 г. Помощник ръководители: Е. Дерменджиев, П.
Караилиев. Проучени са 25 гроба от средновековния некропол на
църквата. В почти всички гробове е открит интересен инвентар:
посребрени копчета, части от обеци, пръстени и съдове,
свързани с погребалния ритуал. Открити са над 30 монети с
различен номинал от ХІІІ – ХІV в. Явно става въпрос за
квартален некропол, свързан с храма „Успение Богородично”,
планировката, на който, най-вероятно през ХІV в., засяга част
от площадното пространство пред входа на Великата лавра „Св.
40 мъченици”. Резултатите от разкопките представят по нов
начин картината за живота и градоустройството в тази част на
столицата, като поставят под съмнение идентификацията на
църквата „Успение Богородично” с известния от средновековните
извори девически манастир „Св. Богородица Темнишка”. Освен
това археологическите проучвания недвусмислено показват, че
средновековната църква, открита под основите на съвременния
храм „Успение Богородично” не влиза в очертанията на манастира
„Св. 40 мъченици”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материалите от разкопките на църквата
„Св. 40 мъченици” във В. Търново;
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- Обработка
Царевец – XLIII.
1.3. Участие
конгреси:

в

на

материалите

научни

срещи,

от

разкопките

конференции,

на

обект

симпозиуми

и

а) В страната
- Национална научна конференция по случай 1100 години от
смъртта на св. Княз Борис І „Плиска и християнските центрове
на Европа”, Плиска – Шумен – Велики Преслав, 2 – 4 май, 2007 с
доклад на тема: „Солунски ампули с двустранни изображения на
светци-войни”;
- Международна научна конференция „100 години от
рождението на проф. Ив. Дуйчев”, Варна, 5 – 7 октомври, 2007 с
доклад: „Новооткрити стенописи от разкопките на църквата „Св.
40 мъченици”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Тотев. Стеатитов медальон със Св. Никола от музея в
гр.
Котел.
–
Изследвания
по
българска
средновековна
археология. – Сб. В чест на проф. Р. Рашев., Фабер, 2007, 310
– 317, (съавтор М. Николов);
- К. Тотев. Изображения на Св. Димитър и Св. Теодора
върху оловни ампули от Солун. – Сб. Търновска книжовна школа,
8, В. Търново, 2007, 531 – 540.
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Тотев. Оловна евлогия със Св. Димитър и Разцъфнал
кръст от Велики Преслав. – В: Сборник в чест на доц. Ст.
Ангелова (ред. Р. Колева), 8 стр.
- К. Тотев. Солунски ампули с двустранни изображения на
светци войни. – Национална научна конференция по случай 1100
години от смъртта на св. Княз Борис І „Плиска и християнските
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центрове на Европа”, Плиска – Шумен – Велики Преслав, 2 – 4
май, 2007, (10 стр.).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Византийско приложно изкуство”, 45 часа, СУ „Св.
Климент Охридски”.
4.1.2. Ръководство
студенти.

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- Археологическа практика на студенти от ВТУ на разкопки
на Трапезица;
- Ръководство на дипломанти от СУ.
4.1.3. Ръководство на редовни докторанти.
- 1 задочен докторант в ШУ (Е. Дерменджиев). Работата му
е обсъдена и защитена;
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи.
- Член на комисия на МК за проучването
Трапезица в гр. В. Търново за периода 2007 – 2009.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

на

хълма

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на поредицата „Царевград Търнов”
(не е събиран материал от 1985).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ

299

- Интервюта за археологическите разкопки през 2007 г.
във в. Борба, Янтра днес, 24 часа, TV Канал 1, bTV и др.
Канали, както и в няколко радиопредавания.
- Участие в подготовката на изложбата „Българска
археология 2007” в НАМ (декември 2007 – февруари 2008).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН във В. Търново;
- Ремонтни работи на две от помещенията и библиотеката
на Филиала на НАИМ при БАН, В. Търново.
ст. н. с. II ст. д-р Мирко Робов (Секретар на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически разкопки на два обекта:
Южен двор на манастира „Св. 40 мъченици” във Велико Търново и
Сектор „Източен” на хълма Трапезица.
• Проучванията в южния двор на манастира „Св. 40 мъченици”
се извършиха в периода юли – ноември 2007 г. със
средства на Министерството на културата в рамките на
дългогодишния цялостен проект за проучване, консервация
и експониране на църквата „Св. 40 мъченици” и нейната
историческа
среда
–
манастира
Великата
лавра.
Проучваният участък обхваща източната част на южното
крило на манастира, с което окончателно приключват
разкопките
в
рамките
на
ограденото
манастирско
пространство. Стратиграфията на проучения участък е
идентична с установената при предишните разкопки –
нашите от 2004 г. и под ръководството на А. Попов от
80-те години на ХХ век. Разкрити са гробове от трите
нива на мюсюлманския и три нива на християнския
некропол, най-ранното, от които от края на ХІІІ век, а
следващите – от следстоличния период. Установени са
останки от тракийското обитаване, датиращи от ранно- и
късножелязната епохи – предмети с битово и култово
предназначение;
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•

Сектор „Източен” на хълма Трапезица. Средствата са на
Министерството на културата, по дългосрочен проект за
цялостно проучване, консервация и експониране на хълма
Трапезица. Разкопките са проведени от юли до ноември
2007 год., включително със студенти от движението
„Българко наследство”. Допълнен е планът на църква №3,
и е изяснена строителната й хронология. Върху обширна
тераса, западно от църквата се установяват архитектурни
останки от комплекс (вероятно манастир).

1.2. Други изследователски теми
- „Средновековният Килифаревски манастир”. Монографично
изследване. Завършена е работата по четири от главите на
ръкописа. През 2008 г. ще завърши и работата по каталога, като
монографията ще бъде подготвена за печат. Изследването
представя резултатите от проучването на Килифаревския манастир
от 1974 до 1988 год. с останките от ранновизантийско и
средновековно (края на ХІІ – втората половина на ХІІІ век)
крепостно строителство, както и останките от манастира на
Теодосий Търновски.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Робов. Пръстени-печати от некропола при църквата
„Св. Димитър”. – Търновска книжовна школа 8, Св. Евтимий,
патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. Велико
Търново, 2007, с. 551 – 560;
- М. Робов. Некрополът при църквата „Св. Димитър” –
история на проучванията. – Епохи, 3-4, година ХІІ, В. Търново,
2006, с. 205 – 212.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
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- М. Робов. Одно разрушительное землетрясение
болгарской столице Тырново, в 70-х годах XIII в. (12 стр.).

в

2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- М. Робов. Материалната култура на столично Търново в
научната литература. – В: Сб. Материали от Шестата национална
научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации” (15 –
16 ноември 2007 г.), (11 стр.).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
- Летни експедиционни семинари „Българско наследство”. В
две студентски смени – от средата на юли до средата на август
2007
г.
„Средновековно
Търново
–
проблеми
на
градоустройството, крепостното и култовото строителство” (осем
лекции).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на поредицата „Царевград Търнов”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Четири пресконференции;
- Участие в три тематични предавания по радио „Дарик”;
- Четири тематични предавания по радио „Фокус”, едно по
радио „Фаворит”. Три участия в кабелно радио „Велико Търново”,
две интервюта за БНР;
- Общо 17 участия в тематични предавания в местните
кабелни телевизии „Евроком” и „Видеосат”;
- Материали във вестниците „Борба” и „Янтра днес”;
„Стандарт”; в-к „Труд” (също и притурката „Янтра” към същия
вестник).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ

302

- Подготовка на материали за изложбата на НАИМ – БАН,
декември 2007 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на филиала на НАИМ – БАН, Велико Търново.
ст. н. с. II ст. д-р Йордан Алексиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Средновековна
крепост
Хоталич
при
Севлиево.
Ръководител, зам. ръководител Надежда Ботева (ГИМ – Севлиево).
Времетраене 1 месец. Финансиране – Община Севлиево. Работи се
на сектор източно от западната порта на крепостта, източно и
североизточно от сектора, където се работи през 2006 година.
На горната тераса се разкриха 5 гроба от некропола, установен
при разкопките на С. Симеонов през 1989/1990 г. Гробовете са
ориентирани запад – изток, по християнски обред, но много
близко да разкритите жилищни сгради. Около гробните ями се
намират дребни фрагменти от средновековна керамика. На
„долната” тераса, източно от помещението, разкрито през 2006
година се разкри част от ново жилище, долепено до източната
страна на първото;
- Манастир „Св. Йоан Рилски” при църква №8 (Трапезица –
сектор Югозападен).
Разкопките започнаха през м. юли и продължиха до края на
ноември. Работи се на два сектора – 1) южно от църква №8 и
западно от трапезарията (църква №9 и 2) при западното
манастирско крило и северозападната част на манастира.
• Сектор 1. Край западната стена на трапезарията се
разкриха пилони и падналите арки от открита галерия,
която в северния си край се свързва с четири стъпала с
източния край на галерията край южната стена на църква
№8. Разкриха се пет правоъгълни пилона като върху някои
от тях има запазена in situ стенописна украса от
цокълния ред. Разкри се част от тухлената настилка на
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пода и хоросановата й подложка. Придобиха се много
материали свързани с керамопластичната и декоративна
украса – кръгли чашки (с диам. 8/10 см), някои от тях
вградени в хоросановата мазилка, части от арките (тухли
и хоросановата спойка между тях), като на много места
личи оцветяване на краищата на хоросановата фуга с
червена боя. Част на пространството на двора между
църквата и трапезарията бе заето от строителни
разрушения, изхвърлени при разкопките на Ж. Сьор през
1900 г. В югоизточната част на проучвания сектор се
разкри вторият вход на манастира, оформен от масивни
зидове
с
дълбоки
ниши.
Установи
се
сериозно
конструктивно укрепване на входа – удебеляване на
зидовете, намаляване на ширината на нишите.
Сектор 2. При западното манастирско крило. Част от
зидовете на крилото са разкрити още при разкопките на
Сьор. Това се доказва и от дълбоко изветрялата
хоросанова фуга. (Части от него са нанесени на плана на
П. Абаджиев и Г. Михайлов от 1900 г.). Разкриха се
части от тухлената настилка на пода на приземните
помещения. В западната част на крилото се разкри
първото помещение, долепено до вътрешното лице на
крепостната стена. Под пласта от строителни разрушения,
върху пода на жилището се разкриха много нападали
съдове. При разкриването на зидовете на помещенията на
крилото се разкриха входовете на приземните помещения
към малък вътрешен двор. В западната част на двора, до
крепостната стена се разкриха основите на голяма
постройка
с
масивни,
грижливо
изградени
зидове
Главната, източна фасада е разчленена от три широки
псевдоконструтивни ниши и украсена с декоративни редове
тухли; в строителните разрушения се намират декоративни
чашки. В очертанията на сградата има паднали големи
части от зидовете й, тухли с хоросановата спойка,
бигорови блокове със стенописна украса, различни по
големина стенописни фрагменти. Местоположението на
постройката – в надлъжната ос на църквата (на около
25/30 м), наличието на стенописи и декоративна украса
на фасадите дава основание за допускането, че това е
манастирската игуменарна.
Изграждането на манастира се отнася към средата на ХІІІ
в. (както се споменава и в Житията на Рилския светец).

Разкритите срутвания сочат, че разрушението е резултат
на земетресение. И в двата сектора няма следи от
разчиствания и някакви ремонтни работи, което дава
основание да се предположи, че земетресението е станало
след края на Второто българско царство – може би през
първите десетилетия на ХV в. Очертаха се границите на
манастира, които затварят площ от около 5200 м2, които
го определят като най-големия столичен манастир.
1.3. Участие в научи срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
- VІ национална научна конференция „Библиотеки – четене
– комуникации”, посветена на 180 години от рождението на П. Р.
Славейков – „Велико Търново в историческите съчинения на П. Р.
Славейков” 13 – 14 ноември 2007, В. Търново (10 стр.);
- Декемврийски четения по средновековна археология,
посветени на 85 годишнината на Соня Георгиева 13 – 14 декември
2007, „Трапезица в градоустройствената структура на столичния
Търнов” (8 стр. + 3 таблици карти и схеми).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси,
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
Й.
Алексиев.
Средновековни
църкви-гробници
столичния Търнов. – В: Сборник в чест на Иванка Жандова.

от

2.5. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПУБЛИКАЦИОННИ ИЗДАНИЯ, ОТПЕЧАТАНИ ПРЕЗ
2007 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни издания
- Областни вестници: ЯНТРА днес – 3 и Борба – 2.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
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- Участие в съвместен българо-украински проект „Градът в
ортодоксалния свят”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи и семинари
- През м. юли и август цикъл лекции и практически
занимания със студенти от Югозападния университет „Неофит
Рилски” – Благоевград и ТУ „Ангел Кънчев” – Русе, участници в
летния семинар, организиран от НД „Българско наследство”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Член на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ при БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,ОТГВОРНИ
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧИ ИЗДАНИЯ

РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на Редколегията на ИАИ;
- Главен редактор на поредицата „Царевград Търнов”.
7. НАУЧНО – ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в телевизионни и радиопредавания (Видеосат,
Евроком и НОВА).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка и инвентиране на новопостъпилите материали
от разкопките през 2007 година на Трапезица;
- Селектиране на материали за националната изложба
„Българска археология 2007 г” в НАИМ при БАН (20.12.07).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на археологическите проучвания във Велико
Търново;
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- Член на постоянната комисия по имуществото на НАИМ.
ст. н. с. II ст. д-р Константин Дочев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител заедно със ст. н. с. д-р Мирко Робов (НАИМ
при БАН – Филиал В. Търново) на археологически разкопки
„Манастирски комплекс „Св. 40 мъченици”, „Южен сектор” във
Велико Търново, финансирани по съвместен проект между НАИМ –
София и Министерството на културата (продължителност 4 месеца,
от 17 юли до 30 ноември). Проучен археологически профил с деб.
6,5 м на площ от 50 м2 от ІХ в. пр. Хр. до ХІХ в. сл. Хр.
Установиха са планът и стратиграфията на южното крило на
манастира „Св. 40 мъченици. Освен средновековните материали от
ХІІІ и ХІV в., бяха регистрирани и нови данни за тракийското
селище около църквата „Св. 40 мъченици” – части от жилища, 2
каменни жертвеника, голямо количество керамика от ІХ – VІІ и
ІV – ІІ в. пр. Хр., прешлени за вретено, ръчни хромели и
сребърен накит от посочените периоди;
- Участие като зам. ръководител на археологическото
проучване на хълма „Трапезица” с ръководител ст. н. с. Мирко
Робов (НАИМ при БАН – Филиал В. Търново), с продължителност 3
месеца (август – октомври), съвместен проект, финансиран по
договор между НАИМ при БАН и Министерството на културата.
1.2. Други изследователски теми
- Предварително нумизматично описание и датировка на
новопостъпили монети от разкопките на Трапезица и манастира
„Св. 40 мъченици”, сезон 2007 г. – общо 320 монети;
- Предварително нумизматично описание и датировка на
новопостъпили монети от археологическите разкопки на обект
„Перперикон”, Кърджалийска област, с ръководител ст. н. с. Н.
Овчаров (НАИМ при БАН – София) от сезон 2006 г. – общо 645
монети;
- Проучване на единични и колективни монетни находки от
държавни и частни колекции и фондове за подготовка на
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монографично издание „Монетите на византийската династия на
Палеолозите в паричното обръщение на българската държава (1261
– 1396 г.)” – работа във фондовете на НАИМ – София, РИМ –
Плевен, РИМ – Ловеч, РИМ – Видин.
1.3. Участие в научни конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Международен симпозиум по сфрагистика и нумизматика в
памет на д-р Васил Хараланов, Шумен 13 – 15 септември 2007,
организиран от Община Шумен, НАИМ при БАН – София, РИМ – Шумен
и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”;
участие с доклад „Хронологически и статистически анализ на
монетните находки (VІ – ХІV в.) от обект „Перперикон”,
Кърджалийска област”;
- Международен конгрес, организиран от Историкоюридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” –
„България, българите и Европа – мит, история и съвременност”,
30 октомври 2007 г.; участие с доклад „Хронология на
сребърните и медни монетосечения на цар Иван Срацимир (1352 –
1396)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Дочев. Два нови типа медни монети на цар Иван
Срацимир (1352 – 1396). – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика, 2006, 3, 1, 207 – 214.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Дочев. Нов вариант медни монети на цар Иван
Александър с царица Теодора ІІ (1348 – 1371). – Известия на
РИМ, Варна, 5 с.;
- К. Дочев. Нов тип и вариант медни монети на цар Иван
Срацимир (1351 – 1396) – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика, 2008, 7 с.
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2.2.Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- С.
Coin Finds
(Kurdjhali
Dr. Vassil
2007, 24 –

Dochev. Chronological and Statistic Analysis of the
(VIth – XIVth c.) from the Medieval Town Perpericon
region). – In: International Sympozium in Memory of
Haralanov (1907 – 2007), Shumen 13 – 15 September
27.

4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Антична нумизматика”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
45 ч. лекции, 15 ч. упражнения;
- „Византийска и средновековна българска нумизматика (VІ
– ХV в)”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 45 часа лекции, 15 ч.
упражнения;
- „Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХІV
в.)”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 45 ч. лекции;
- „Стопанска история на българите (VІІ – ХV в.) по
писмени и нумизматични данни”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
45 ч. лекции;
- „Антична нумизматика”, І част, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, задочно обучение – 25 ч. лекции;
- „Византийска и средновековна българска нумизматика (VІ
– ХV в.)”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, задочно обучение –
25 ч. лекции.
4.1.2. Ръководство
студенти

на

дипломанти

или

лятна

практика

на

- 1 дипломант бакалавърска степен, ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН – София;
- Председател на предавателно-приемателна комисия на
целия нумизматичен фонд на НАИМ – БАН – София.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Председател на цялостна проверка на нумизматичния фонд
на РИМ – Плевен, общо 24 хил. монети, февруари 2007 г.;
- Изготвяне на 2 самостоятелни експертизи за задържани
монетни и археологически находки по дознателски дела към
ОДП/МВР, гр. В. Търново, общо 295 монети и 124 археологически
предмета (март и юни 2007 г.);
- Член на експертна комисия по дознателско дело към
ОДП/МВР, гр. Видин, относно задържани 4528 антични и
средновековни монети (септември – декември 2007 г.).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редакционна колегия на годишник „Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика”, издание на НАИМ при БАН – София;
- Член на редакционна колегия на сп. Археология, издание
на НАИМ при БАН – София.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публично представяне на монографията на ст. н. с.
Йорданка Чангова „Средновековният Ловеч. Цитаделата”, София,
2006, пред научна конференция в гр. Ловеч по случай 820 години
от Ловешкия мир (1187 г.). – 20 юни 2007 г.;
- Публично представяне на книгата на н.с. Мария ДолмоваЛукановска от НАИМ при БАН, филиал В. Търново „Археологически
проучвания на Царевец”, В. Търново, 355 с. – 30 ноември 2007
г.;
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- Две лекции с историко-археологическа тематика пред
студенти,
участници
в
националната
кампания
„Съхрани
българското”, юли – август, В. Търново;
- Самостоятелно участие в НКТ „Скат” в предаването „Час
по България” с тема „Власт и пари във Византия в началото на
ХІV в.” – 9 февруари 2007 г.;
- Самостоятелни участия в предавания с археологическа
тематика на БНТ „Канал 1”, ТV 7, ВВТ, Нова телевизия и
регионални КТ Видеосат (3) и Евроком (4);
- Интервюта и информации с археологическа тематика за
националните вестници „Труд”, „24 часа”, „Стандарт”, както и
за регионалните издания „Борба” и „Янтра днес”.
н. с. ІI ст. Мария Долмова - Лукановска
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАTA ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни археологически разкопки на
Обект: Средновековна крепост Трапезица – сектор Югоизток
(включващ южната крепостна стена и порта, жилищен квартал пред
тях и църква №12 с некропол) в гр. Велико Търново по проект на
НАИМ при БАН – филиал Велико Търново. Работна площ 1200 м2.
Времетраене: юли – септември 2007 г. Главни резултати:
разкрити 7 жилищни сгради от ХІІІ – ХІV в., 40 метра от
главната околовръстна улица на крепостта и църква с некропол.
Финансиране: Министерство на културата.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект: Средновековна крепост Трапезица –
сектор Югоизток. Обработка на придобитите материали и
изготвяне на научна, техническа и фото документация.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната

311

- VІ-ти Международен симпозиум „Пауталия – Велбъжд –
Кюстендил и прилежащите им територии”, гр. Кюстендил, 11 – 13
октомври 2007 г.; представих доклад „За втория „Златен век” на
българската култура”;
- Декемврийски дни на средновековната археология,
посветени на ст. н. с. Соня Георгиева; гр. София, 14 – 15
декември 2007 г.; представих доклад „За владетелските инсигнии
на търновските царе”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- М.
българската
- М.
търновските

Долмова-Лукановска. За втория „Златен век” на
култура. – В: ИРИМ – Кюстендил;
Долмова-Лукановска. За владетелските инсигнии на
царе. – В: Приноси към българската археология.

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- М. Долмова-Лукановска. Изобразителното изкуство на
столицата Търновград. – В: Сб. Дни на науката (СУБ – клон В.
Търново). В. Търново, 2007, 85 – 95.
2.3. Издадени през 2007 г. научни книги
- М. Долмова-Лукановска. Археологически проучвания на
Царевец. В. Търново, 2007, 353 с.
д-р Деян Рабовянов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Зам. ръководител на редовни археологически разкопки на
обект ранновизантийска крепост и ранносредновековно селище в
м. Калето до с. Изворово, община Харманли. Ръководител: доц.
д-р Б. Борисов (17 април – 17 юли 2007 г.). В изпълнение на
проект „Via Diagonalis”, финансиран по програма ФАР. Проучена
е източната част на крепостта с входната кула и кула №1, като
са
установени
два
строителна
периода,
приключили
с
опожарявания. Последното опожаряване унищожава крепостта и е в
периода на управлението на император Ираклий. Установен е и
цялостният план на крепостта, включително на още 3 кули и един
второстепенен вход. Проучено е жилище от периода VIII – нач.
на IX в., когато в крепостта е съществувало неукрепено селище,
опожарено вероятно при походите на хан Крум, също и едно
водохранилище от периода XI – XII в. В близост до крепостта
частично е проучен некропол, използван през ранновизантийската
епоха и периода XI – XII в. Открита е и сграда от римската
епоха;
- За периода от 10 август до 16 септември 2007 г.
участвах като зам. ръководител в редовни археологически
разкопки на хълма Трапезица във Велико Търново – сектор Север.
Усилията бяха съсредоточени върху кулата, охраняваща главния –
северен вход на крепостта Трапезица. Ръководител: ст. н. с. II
ст. д-р К. Тотев;
- За периода от 17 септември до 16 октомври 2007 г.
участвах като зам. ръководител в редовни археологически
разкопки на хълма Трапезица във Велико Търново – сектор Изток.
Усилията бяха съсредоточени върху проучването на терасата
западно от Църква №3. Ръководител: ст. н. с. II ст. д-р М.
Робов;
- За периода от 18 октомври до 14 ноември 2007 г.
ръководих археологическите проучвания на обект Югоизточна
порта – Южна периферия в сектор Югоизток на хълма Трапезица.
Разкопките са предложени от комисия на Министерство на
културата с цел позволяване на КРР в района на портата. В
проучваната площ са установени 3 строителни периода, свързани
с портата и прилежащите й помещения. Те всичките попадат в
хронологическите рамки края на XII – нач. на XIII – XIV в.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали за публикация по темата
„Използването на арбалета във Второто българско царство”;
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- Работа по актуализирането на текста на докторската
дисертация със заглавие „Извънстоличните крепости на Първото
българско царство”, с цел предаване за печат.
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Поморие, м. октомври, „Войната през античността и
средновековието – политика, култура, битие”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Д. Рабовянов. Каменният вал в Добруджа в защитната и
селищната система на Първото българско царство. – Известия на
Регионален исторически музей – В. Търново, XXII, 2007, 104 –
118.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Д. Рабовянов. За появата на каменните крепости в
Североизточна България. – В: Проблеми на прабългарската
история и култура, 4, 11 с.
Д.
Рабовянов.
Ранносредновековни
крепости
от
Югозападните земи на Първото българско царство. – В: „Войната
през античността и средновековието – политика, култура,
битие”, 10 с.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
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- 1 рецензия на бакалавърска дипломна работа, ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”.
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ІІ.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ
Индивидуални отчети:
ст. н. с. ІІ ст. д-р Мария Рехо (Ръководител на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
Обработка
на
атическата
червенофигурна
и
чернофирнисова керамика, съхранявана в музей „Искра”, гр.
Казанлък и в НАИМ – София, произлизаща от могили, проучени от
ст. н. с. д-р Г. Китов: могили в Казанлъшката долина; Пейчова
могила, Старосел. Цел на изследването: участие в монографични
научни издания със съставител ст. н. с. д-р Г. Китов;
- Научно изследване и подготовка за публикация на двете
атически червенофигурни ойнохоета от могила Светица, край
Шипка, съхранявани в НАИМ – София;
Изследване
на
архивната
документация
за
археологическите разкопки в Севтополис (проект „Севтополис”,
НАИМ, СУ „Св. Климент Охридски”, Музей „Искра”, Казанлък). Цел
на изследването: участие в монографични научни издания,
посветени на архитектурата и на бита в тракийския град
Севтополис със съставител ст. н. с. М. Чичикова.
1.3 Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Национална научна конференция „Проблеми на тракийската
култура”, Казанлък 31.08 – 01.09.2007 г.; участие с доклад
„Сатири и Херакъл върху атическо червенофигурно ойнохое от
могилата Светица край Шипка”;
- VІ Есенни четения, Сборяново 2007 г. „Погребални
практики и ритуали” – научна конференция, Исперих 25 –
26.10.2007 г.; участие с доклад „Жертвоприношение на Хермес
върху атическо червенофигурно ойнохое от могилата Светица край
Шипка”.
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1 Излезли от печат през 2007 г.
- М. Рехо. Обмяна на опит с Р Италия в областта на
музейното дело. – Годишник на Националния археологически
музей, 11, 2007, 268 – 271.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2 У нас
2.2.2.2 Приети за печат през 2007 г.
М.
Рехо.
Сатири
и
Херакъл
върху
атическо
червенофигурно ойнохое от могилата Светица край Шипка. –
Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІІІ;
- М. Рехо. Жертвоприношение на Хермес върху атическо
червенофигурно ойнохое от могилата Светица край Шипка. – В:
Погребални практики и ритуали, VІ Есенни четения. Сборяново,
2007 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1 Лекции
- Курс „Гръцка керамика”, СУ „Св. Климент Охридски”, 45
часа през втори семестър 2006 – 2007 г. и 20 часа през първи
семестър 2007 – 2008 г.
4.1.2 Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 1 специализант – антична живопис, университет „Тор
Вергата”, Рим.
4.1.3 Написани рецензии на дипломни работи
- 1 рецензия, СУ „Св. Климент Охридски”.
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4.1.4 Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант, НАИМ – САА.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1 Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ (до м. ноември);
- Член на оценителната комисия на НАИМ;
- Член на комисия за определяне на необходимите
консервационни и реставрационни дейности по материалите от
надгробна могила край с. Стройно, Елховско.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Тематико-експозиционен план и реализиране на изложбата
„Севтополис – загадъчен и непознат”, Казанлък, Музей „Искра”,
31.08 – 10.09.2007 г.;
- Беседи пред италиански официални делегации.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
Изпълняване
на
заповеди
№
І135/22.03.07; І270/27.04.07; І271/02.05.07;
І316/07.05.07; І552/10.07.07; І553/10.07.07г.;
І645/25.07.07; І818/27.08.07; І819/27.08.07;
І883/10.09.07.

І134/22.03.07;
І279/07.05.07;
І613/17.07.07;
І877/10.09.07;

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на отдел „Експозиции” на НАИМ – БАН.
специалист-проучвател Бисера Томова (Секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.3. Участие
конгреси
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в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Международен симпозиум „100 години от рождението на др В. Хараланов (1907 – 2007)”, Шумен, 13 – 15.09.2007 г.;
участие с доклад: „Из кореспонденцията на проф. Т. Герасимов с
д-р В. Хараланов”;
- Декемврийски четения в памет на С. Георгиева, София,
13 – 14.12.2007 г.; участие с доклад: „Облеклото върху
сграфито керамика от ХV – ХVІІІ в.”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Б. Томова. Три късносредновековни накита. – Известия
на археологическия институт, 39, 2006, 289 – 291 (отпечатана
през 2007);
- Б. Томова. Васил Аврамов и неговите сбирки. – Годишник
на Археологическия музей, 11, 2007, 287 – 294;
- Б. Томова. Надгробни паметници от НАИМ – извор за
облеклото през късното средновековие (по находки от фонда на
НАИМ – БАН. – Годишник на Националния археологически музей,
11, 2007, 238 – 251;
- Б. Томова. Турски монети от ХVІ в. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 2006, т. 3, ч. 1, 269 – 275.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- Б. Томова. Из кореспонденцията на проф. Т. Герасимов с
д-р В. Хараланов. – В: Сборник в чест на 100 години от
рождението на д-р Хараланов;
- Б. Томова. Игли за плетене в средновековна България. –
В: Сборник в чест на Ж. Въжарова.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Участие в колектив на Института по изкуствознание,
работещ по проектите „Корпус на зографите в България” и
„Гръцки зографи в България”;
- Член на работна група – подготовка на временна изложба
„Национален археологически музей: непоказвани богатства”
(Заповед № І/187/10.04.2007 г.), реализирана на 18.05.07 г.;
- Член на работна група – организиране на временна
изложба
„Българска
археология
2007
г.”
(Заповед
№
І/1182/15.11.2007 г.), реализирана на 20.12.2007 г.;
- Член на работни групи – участие на експонати от НАИМ в
изложба, посветена на Севтополис, Казанлък (Заповед №
І/818/27.08.2007 г.); връщането на експонатите, участвали в
изложбата в Казанлък (Заповед № І/877/10.09.2007 г.);
- Участие в европейската инициатива „Нощ на Музеите”
(18.05.2007 г.);
- Член на работна група – закриване на временна изложба
„Главата”;
Ежеседмични
проверки
състоянието
на
музейната
експозиция през месеците юни, юли, август, октомври, ноември;
- Член на работни групи и комисии – монтиране на нови
експозиционни
витрини
в
Централна
зала
(Заповед
№І/134/22.03.07 г.); комисия във връзка с новопостъпилите
монтирани витрини в Централна зала (Заповед № І/271/02.05.2007
г.); аранжиране на новите витрини в Централна зала (Заповед №
І/316/07.05.2007 г. реализирана на 17.05.2007 г.); комисия за
постъпилите оферти за изработване на аксесоари (кубове) за
експонати в новите витрини (Заповед № І/279/07.05.2007 г.);
- Член на работни групи – отваряне и демонтиране на
витрини №16, 17, 18, 19 и 21 (Заповед № І/135/22.03.07 г.);
подмяна на осветителни тела и аранжиране на експонати в зала
Трезор и Централна зала (Заповед № І/645/5.07.2007 г.);
частично обновяване на експозицията в Централна зала (Заповед
№ І/270/27.04.07г.);
- Отваряне на витрини и заснемане на експонати от зала
Трезор (Заповед І/287/07.05.2007 г.); заснемане на експонати в
зала Трезор (Заповед № І/1248/11.12.2007 г.); заснемане на
експонати в Централна зала в мое присъствие (Заповед №
І/1217/27.11.2007 г.);
- Член на екипа във връзка с видео заснемане на
експонати от фонда на НАИМ за документален филм с работно
заглавие „Истината за Орфей” – Додофилм (Заповед №
І/619/18.07.2007 г.);
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- Дежурства в експозиционната част на музея на 23 и на
30.12.2007 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел „Експозиции” на НАИМ – БАН.
н. с. І ст. д-р Светла Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на спасителни археологически разкопки
в землището на с. Гурмазово, община Божурище (17 – 29.04.2007
г.); финансиране – НАИМ – БАН; открита е фрагментирана
милиарна колона с надпис;
- Зам. ръководител на спасителни археологически разкопки
в гр. Сандански, ул. „Г. Делчев” №37, УПИ 6, кв. 39 (15.08 –
31.09.2007 г.); финансиране – от инвеститора; разкрита е
седмата раннохристиянска базилика, датирана в V в. и няколко
по-късни помещения северно от нея. След комисия от НИПК,
обектът е предаден на инвеститора за строителство;
- Зам. ръководител на археологически разкопки в
Сандански, обект „Епископска базилика” (12 – 30.09.2007 г.);
финансиране – чрез програмата за временната заетост от Община
Сандански; работа по почистването на археологически структури
около баптистерия, съгласно програмата на проект по ФАР
„Струмският път от неолита до ранното християнство, трансмисия
на контактите между Егея и Балканите” № BG2004/016782.01.06.03.17;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки в
гр. Сандански, ул. „Македония” №39, УПИ ІХ, кв. 55 (10.10 –
30.11.2007 г.); финансиране – от инвеститора; при проучвания
върху терена на строителното петно е открита малка част от
обществено съоръжение със зрелищни функции, вероятно театър;
разкрита е част от дъгата на орхестрата и част от койлона (ок.
30 м2).
1.2. Други изследователски теми
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- Работа върху материали от античния град при Сандански
с цел подготовка на доклад и публикация за Шестия международен
симпозиум „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил” на тема „Ранното
християнство в днешна Югозападна България”;
- Подготовка на доклад и публикация за конференция
„Погребални практики”. в гр. Исперих на тема: „Кръглите
каменни урни от римската епоха от района на Сандански”;
- Работа с колегата Александър Лирш – Виена по съвместен
проект между БАН и ААН – Виена за изследване на ранното
християнство в българските земи. Обиколка по музеите и
обработка на материали: Враца, Монтана, Видин, Плевен,
Пловдив, Хисаря, Сандански (01 – 09.10.2007 г.). Подготовка на
корпус на мозайките – Виена.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- VІ Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
и прилежащите им територии”, Кюстендил (11 – 13.10.2007 г.);
участие с доклад „Раното християнство в днешна Югозападна
България”;
- Международен симпозиум „Погребални практики”, Исперих
(24 – 27.10.2007 г.); участие с доклад „Кръгли каменни урни от
римската епоха от района на Сандански”.
б) В чужбина
- Семинар в Гърция, по международен проект „Струмският
път от неолита до ранното християнство, трансмисия на
контактите между Егея и Балканите” по ФАР, №BG2004/016782.01.06.03.17 (03 – 11.09.2007 г.); изготвен доклад
„Сравнителен анализ за мениджмънта на обекти на културноисторическото наследство в Гърция и България за нуждите на
проекта за обект Епископска базилика с баптистерий, в гр.
Сандански, с оглед превръщането му в туристическа дестинация”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
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2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- С. Петрова. Архитектоничната декорация на римските
надгробни паметници от района на Сандански. – Известия на
Регионален исторически музей Кюстендил.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в съвместен проект „Ранното християнство по
българските земи” с Института по Класическа археология на
Австрийската академия на науките, Виена. Във връзка с проекта
за две седмици през м. май 2007 г. бях в Австрия, където
работих в библиотеките на Виена – Институт по класическа
археология и Националната библиотека и посетих множество
археологически
обекти,
свързани
с
римския
лимес
и
разпространението на християнството в провинции Норикум,
Панония и др.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за местни вестници, кабелни телевизии и ТВ
Благоевград, късометражен филм за археологическите паметници и
обекти от района на гр. Сандански.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Член на работните групи по приемането на четири
новопоръчани
витрини,
монтирането
им
в
Централната
експозиционна зала на Музея; фотографско заснемане на
новоподредените витрини и на направените промени във витрините
от постоянната изложба на НАИМ (от май 2005 г.); оформяне на
документацията за същите витрини;
- Участие в работната група по провеждането на
европейската инициатива „Нощ на музеите”, 20.05.2007 г.;
- Организатор и изпълнител от страна на НАИМ на
съвместна изложба (заедно с Института по изкуствознание – БАН)
на тема „Главата”, юли – август 2007 г;
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- Член на работната група по временна изложба „Българска
археология 2007 г.” , оформяне на документацията и предаване
на изложбата на охраната (Заповед №І/1182/15.11.2007 г.);
- Ежеседмична проверка на експозицията на Музея: основна
проверка на всички експонати във витрините на Централна зала,
витрини и стенописи от Галерията; Временната изложба и зали:
Трезор,
Праистория
и
Средновековие.
Проверка
на
свободностоящите каменни паметници, тези върху паната,
вътрешния и открития лапидариуми.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместване при отсъствие ръководителя на отдел
„Експозиции”, м. януари – март; юли 2007 г., съгласно заповед
на Директора на НАИМ – БАН.
н. с. ІІ ст. д-р Здравко Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на археологическите разкопки на
скалното
светилище
от
праисторията
и
античността
и
средновековна крепост край с. Татул, Момчилградско (27.05 –
30.06.2007 г.). През тази кампания бяха проучени изцяло
северната и западната част от комплекса, както и по-голяма
част от вътрешността на теменоса. Открити бяха ненарушени
културни пластове и съоръжения от халколитната, бронзовата,
елинистическата и римската епохи. През месец юни 2007 г. бяха
приключени
археологическите
разкопки
на
Татул.
Според
програмата на проекта за трансгранично сътрудничество между
общините от България и Северна Гърция, обектът бе подготвен за
предстоящите частична реставрация, консервация и експониране;
- Зам. ръководител на редовните археологически разкопки
на Акропола на Перперикон (01.07 – 24.09.2007 г.). Проучени
бяха всички зони от сектор „Запад” на Акропола, но само в
пластовете, които касаят античността и средновековието. През
този сезон бе изследвано изцяло трасето на северната и
западната крепостна стена на Перперикон, установени бяха
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нейният градеж, строителни периоди и хронология. Изцяло бе
проучен северозападният жилищен квартал на Акропола от периода
ІІІ – ІV в. и по-късно от V – VІ в. сл. Хр. Археологическата
кампания за 2007 г. потвърди данните за силно присъствие на
материали и архитектурни съоръжения от римската епоха, добити
още в периода 2004 – 2006 г. Пълното разкопаване на сектор
„Запад” доказа напълно развитието на голям селищен център на
хълма през римската епоха (ІІІ – ІV в.), а не само през
ранновизантийската епоха (V – VІ в.).
1.2. Други изследователски теми
- Проучване, графично и фотодокументиране и подготовка
за печат на архитектурните детайли от някои комплекси в
Августа Траяна (в сътрудничество с колегата М. Камишева (РИМ –
Стара Загора);
- Графично и фото-документиране с цел подготовка за
печат на архитектурните детайли от обект „Дом на миньора” в
Кюстендил (Пауталия);
- Проучване, документиране и подготовка за печат в
монографично
издание
на
архитектурните
материали
от
археологическия обект край с. Татул, Момчилградско (съвместно
със ст. н. с. д. и. н. Н. Овчаров, доц. К. Лещаков и Д.
Коджаманова);
Проучване,
графично
и
фотодокументиране
на
архитектурни детайли от различни обекти във Филипопол, във
връзка с общата ми програма за проучване на ордерите в
античния град (съвместно с М. Мартинова и И. Топалилов).
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Научна конференция „Тракийски проучвания и проблеми”
(31.08 – 01.09.2007 г.), гр. Казанлък, проведена в рамките на
Третите
празници
на
тракийската
култура
в
Казанлък;
представяне на резултатите от проучванията на Перперикон за
2007 г., съвместно с ръководителя на обект ст. н. с. Н.
Овчаров;
- Научна конференция „Музеи, музейно наследство и
културно-исторически туризъм” (03 – 04.10.2007 г.), Стара
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Загора, посветена на 100-годишнината на РИМ – Стара Загора;
участие с доклад „Новооткрит римо-йонийски капител от района
на гр. Елхово”;
- VІ Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
и прилежащите им територии”, Кюстендил (11 – 13.10.2007 г.);
участие с доклад „Дорийският ордер в архитектурен комплекс от
римската и късноантичната епоха в Пауталия – обект „Дом на
миньора”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- З. Димитров. Фриз-архитравни блокове от храма на
Фортуна в Ескус във фонда на Националния археологически музей.
– Известия на археологическия институт, 39, 2006, 193 – 230
(отпечатана през 2007);
- З. Димитров. Акротерий от фонда на НАИМ – БАН. –
Годишник на Националния археологически музей, 11, 2007, 218 –
234;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Кр. Лещаков,
А. Божкова, К. Дочев, К. Тотев. Проучвания на скален град
Перперикон. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г. София, 2007, 546 – 550.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- З. Димитров. Архитектурни детайли, украсени с бичи
глави и гирлянди от Никополис ад Иструм – хронология, аналогии
и функции. – Известия на РИМ – Велико Търново.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Н. Овчаров, З. Димитров. Северната крепостна стена на
Перперикон. – В: Проблеми и изследвания на тракийската
култура, 2, Казанлък, 2007, 41 – 50;
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- З. Димитров. Приемствеността между елинистическата и
римската архитектурна декорация в западнопонтийските градове.
– Аcta Musei Varnaensis, V, 2007, 372 – 391. (= Ancient
Civilizations and the Sea. International Conference a Tribute
to the 70th Anniversary of prof. Michail Lazarov. Varna, 13th –
15th October, 2004).
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- З. Димитров. Новооткрит римо-йонийски капител от
региона на град Елхово. – В: Сборник с доклади от научната
конференция, посветена на 100-годишнината на РИМ – Стара
Загора;
- З. Димитров. Вертикални подпори с канелирана украса от
римската колония Улпия Ескус. – Приноси към българската
археология, т. 6 (= Сб. в чест на ст. н. с. И. Жандова);
- З. Димитров. Амфитеатър в Дуросторум (?). – В: Сборник
в чест на доц. Ст. Ангелова (ред. Р. Колева);
- З. Димитров. Коринтски капители от Сердика през
римската епоха. – В: Сборник в чест на проф. А. Милчева (ред.
Е. Генчева).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на
НИПК като представител на НАИМ – БАН (София, с. Свирачи,
община Ивайловград);
- Участие в съставянето на експертно мнение за
реставрацията, консервацията и експонирането на обекта край с.
Татул, Момчилградско, като член на проучващия обекта
археологически екип. Експертното мнение бе необходимо по повод
предстоящото социализиране на обекта от община Момчилград и с
оглед на изготвянето на архитектурния проект за експонирането
на паметника.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в научно-популярен филм на Нова Телевизия –
предаването „Без багаж”;
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- Участие в научно-популярен филм на Канал 1 за цялостно
представяне на проучванията и проблемите на археологическите
обекти край с. Татул и Перперикон;
- Участие в репортажи за новинарските емисии на Канал 1,
bTV и Нова Телевизия, за други кабелни телевизии и за някои
вестници във връзка с лятната археологическа кампания на Татул
и Перперикон;
- Участие във филм на телевизия Евроком по повод
изложбата „Сребърна библия” в НАИМ – БАН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на текстовете за новите
експозиционни материали в Централната зала на Музея и в зала
„Лапидариум” (януари – май);
- Извършване на контрол, наблюдение и съгласуване на
работата на отдел „Експозиции” с фирма „Хаджиянкови” ООД,
които бяха избрани за изпълнители на поръчката за четири нови
експозиционни витрини за Централната зала на Музея (април);
- Участие в поставянето и аранжирането на вече
изготвените нови експозиционни витрини (май);
- Участие в организирането на временна изложба
„Неизвестни богатства от фондовете на НАИМ – БАН”;
- Участие в представянето на европейската инициатива
„Нощ на Музеите”;
- Участие в организирането на временна изложба „Сребърна
Библия”, съвместно с посолството на Швеция (ноември);
- Участие в организирането на временна изложба
„Българска археология 2007” (декември);
- Участие в комисии, свързани с дейността на отдел
„Експозиции” (разглеждане на оферти за изпълнители на нови
експозиционни витрини на Музея; разглеждане на оферти за
кубове и аксесоари към тези витрини; контрол и приемане на
изработените витрини и стойки за Централната експозиционна
зала и лапидариума).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие във вътрешноведомствени комисии в НАИМ – БАН,
свързани с постоянната административна работа на институцията.
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специалист-проучвател Катя Меламед
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасителни археологически разкопки на средновековно
селище при с. Ябълково, община Димитровград (Обект №9 от ОВОС
по ЖП линия Пловдив – Свиленград); финансиране – по договор с
НКЖИ (14.09 – 12.08.2007 г.). Ръководих археологическите
разкопки на средновековно селище от ХІ – ХІІ в. Разкрих три
каменни жилища, две от които с каменни пещи, северната
половина от еднокорабна едноапсидна църква и следи от
структури, поддържани от дървени колове. Установих три периода
на обитаване на селото. Хронологията се основава на
стратиграфски наблюдения, както и на анализ на откритата
керамика. Проучването на селището е завършено и теренът
предаден за строителство и реконструкция на ЖП линията;
- Спасителни археологически разкопки в с. Седларе,
община Момчилград (Обект №18 от ОВОС по пътя Джебел – Маказа);
финансиране – по договор с ФРПИ (17.10 – 16.11.2007 г.).
Разкопките са продължение на проучванията от края на 1980-те
години. Направих 13 сондажа с размери 5 х 5 и 5 х 3 м. Разкрих
10 средновековни ями, свързани с магически ритуали. Основните
елементи в практиките са дупка в земята с кръгъл отвор и форма
на цилиндър, въглени, взети и пренесени очевидно от огнище,
напалено на неизвестно място, речни и ломени камъни с различни
размери, някои също горели, железни предмети, използвани
заради елемента желязо, независимо от формата и функцията,
животински кости (обработени от д-р Л. Нинов) и понякога
фрагменти керамика (липсват цели форми), предимно от ХІ – ХІІ
в. Установих културен пласт с дебелина около 2,50 м, наситен с
керамика и структури от различни епохи – енеолит, ранна
бронзова
епоха,
желязна
епоха,
късноантична
епоха
и
средновековие, датирани безспорно с обилен керамичен материал
и дребни предмети. В съседния Обект 17, проучван от проф. А.
Радунчева, проучих част от средновековно жилище, изградено от
ломен камък без спойка, част от постройка с апсида,
ориентирана на изток, със същия градеж (църква?), както и
каменно огнище с керамика със златиста ангоба. Най-вероятно
тези структури принадлежат към средновековното селище,
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свързано с каменното укрепление и църквата, проучени от д-р И.
Щерева върху праисторическата могила. Разкопките ще продължат
през 2008 г.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка и подготовка за печат на основната част от
керамиката, придобита от сондажните разкопки (под мое
ръководство) на Михлюз кале – Михалич, крепост в землището на
с. Аксаково, Варненско. Отделих представителна колекция, която
е описана, нарисувана и фотографирана. Реставрирани са една
амфора и части от друга. Керамиката се датира в ІV – VІ в.,
както и други предмети, открити по време на разкопките.
Отделни фрагменти се отнасят и към средновековието, ІХ – Х в.
От проучените сектори липсват фрагменти от по-късно време.
Работата е осъществена при командирована във Варна (13 –
17.08.2007 г.);
- Работа по дисертацията ми, раздели Увод, Библиография,
Среда, Каталог на некрополите.
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

а) В страната
- Международна научна конференция „Готски културен
форум”, София, (22 – 25.11.2007 г.); участие с доклад: „The
Gothic Fortress of Sadovec, Northern Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Меламед. Археологически разкопки до с. Ябълково,
Димитровградско. Средновековно селище и некропол. Разкопки
през 2006 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2006
г. София, 2007, 527 – 530.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
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К.
Меламед.
Национален
археологически
музей:
Непоказвани богатства. Отзив за една изложба. – Археология.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Статии във вестници и популярни списания
- 3 материала за сп. Наука, издание на СУБ: „Временна
изложба „НАМ: Непоказвани богатства”; „Временна изложба
„Сребърната Библия”; „Готите в България”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1 Лекции
- Английски език за докторанти, НБУ, 90 часа.
8. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Един филм за Телевизия Евроком;
Нови
експонати
във
фондовете
археологически музей през 2006 г. (10.04.).

на

Националния

9. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Временна изложба „НАМ: Непоказвани богатства”, 18 май
2007 г. Участвах като ръководител на работната група,
изработих концепцията и експозиционния план, избрах и приех
материалите, написах текста за брошурата и надписите на
български и английски език;
- Участие във включването на нови материали, открити
през
2006
г.,
в
постоянната
експозиция
на
зала
„Средновековие”;
- Член на екипа, осъществил временната изложба
„Българска археология 2007”: отговарях за постерите и
надписите на български и английски език;
- Участие в представянето на европейската инициатива
„Нощ на музеите”;
- Участие в представянето на инициативата „Нощ на
учените”;
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Постоянни
задължения
по
музейната
надписите и други текущи музейни дейности;
- Изнесени 10 беседи.

експозиция,

специалист-проучвател Камен Бояджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически разкопки на ямното
светилище Дана бунар 2 от късния неолит и желязната епоха при
гр. Любимец, с ръководител проф. В. Николов (15.05 –
30.06.2007 г.); финансиране – по договор с ФРПИ;
- Участие в археологически разкопки на солодобивния
център от къснонеолитната и енеолитната епоха при гр.
Провадия, с ръководител проф. В. Николов (21.07 – 04.08.2007
г.); финансиране – НАИМ – БАН;
Зам.
ръководител
на
спасителни
археологически
проучвания на халколитно селище при с. Върхари, Момчилградско,
по трасето на път І-5 Джебел – Подкова, с ръководител ст. н.
с. д-р Я. Бояджиев (05.08 – 07.09.2007 г.); финансиране – по
договор с ФРПИ;
- Участие в съвместните българо-гръцки археологически
проучвания
на
селищна
могила
Юнаците,
Пазарджишко,
ръководители ст. н. с. д-р Я. Бояджиев и Й. Асланис (24.09 –
21.10. 2007 г.).
1.2. Други изследователски теми
- Участие в обработката на документацията на разкопките
на къснонеолитното ямно светилище при гр. Любимец, юли 2007
г.;
- Обработка на керамичния материал от халколитното
селище при с. Върхари, Момчилградско, осъществена в периода
септември – ноември 2007 г.;
- Обработка на колекцията от каменни брадви-чукове,
боздугани и костени стрели от халколита, съхранявани във фонда
на НАИМ (ноември – декември 2007).
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, М. Гюрова. Археологическо
проучване на селищна могила Карнобат. – В: Археологически
открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21 – 23.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Бояджиев. Каменни брадви-чукове от халколитния
пласт на селищна могила Русе. – Известия на Регионален
исторически музей Русе.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в проверката на състоянието на материалите от
раннонеолитното селище при с. Чавдар, съхранявани от община
Златица (06.11.2007 г.).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на временна изложба „Главата” в
Централната зала на Музея;
- Участие в подготовката на временна изложба „Сребърната
библия”;
- Участие в подготовката на временна изложба „Българска
археология 2007”.
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ІІ.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ
Индивидуални отчети:
уредник Павлина Илиева (Ръководител на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Допълнение към проект Inventarium Tracicum на всички
находки от репрезентативен фонд – благородни метали;
- Проект, представен и обсъден в НС на НАИМ „ Някои
аспекти при технологията на античния бронз от римския период в
Тракия”, 40 стр. и каталог; рецензент ст. н. с. д-р Л.
Вагалински;
- Продължи работата по обработката на материалите от
фондовете на НАИМ, в частта античен бронз, с цел специално
издание с работно заглавие „Наследство от миналото – античен
бронз от България”;
- Участие в проект за научна разработка с ръководител
ст. н. с. М. Тонкова „Collection of gold, silver and bronze
jewellery of the National Archaeological Institute with
Museum:
metallographic
and
technological
analysis
and
digitalisation of artifacts. Foundation of a data base with
element compositions and technological characteristics of
authentic Thracian pieces of jewellery of the 1st mill. B. C.”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- P. Ilieva. Thrakien während der römishen Zeit. – In:
Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker.
Basel, 2007, 91 – 98;
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- P. Ilieva. Анотации за петнадесет паметника, включени
в каталога към изложбата „Die alten Zivilisationen Bulgariens.
Das Gold der Thraker” (15. Marz – 1. Juli 2007. Antikenmuseum
Basel und Sammlung Ludwig). – In: Die alten Zivilisationen
Bulgariens. Das Gold der Thraker. Basel, 2007.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г.
- П. Илиева. Тракия през римския период. – В: Древните
цивилизации в българските земи. София, 2007, 88 – 98.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през
2007 г.
2.5.1. Статии във вестници и популярни списания
- 3 статии в сп. „Отдих и туризъм” и сп. „Художествени
занаяти”;
- П. Илиева. Златни съкровища от България гостуват в
Античния музей в Базел – Швейцария. – сп. Наука, септември
2007.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие в съвместен проект на САСА и БАН – НАИМ
„Проучване на археологическите култури на териториите на
България и Сърбия” с 15-дневна командировка в Белград (01 –
15.04.2007 г.);
- Подготовка за стартиране на съвместен проект
„Некрополът при Требенище” между САСА и БАН – НАИМ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Национална оценителна комисия към Министерство
на културата;
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- Член на комисия за определяне застрахователни
стойности на паметници, които ще вземат участие в международна
тракийска изложба в Япония 2008 – 2009 г.;
- Член на комисия за изготвяне на протокол за състояние
и застрахователна стойност на средновековни материали от НАИМ,
които взимат участие в Европалия 2007 в Брюксел;
- Продължава работата в комисията към Министерство на
културата, във връзка с промените по Наредбата за отчитане и
опазване на движимите паметници на културата.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на протокол във връзка с експертна проверка
на РИМ – Разград, съгласно заповед на директора на НАИМ и
Касационна прокуратура.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 2 научно-популярни филма за историята на НАИМ и
експозиционните зали – телевизии bTV и Есет;
- Съставителство с екип на брошура, посветена на
Национална археологическа изложба 2007.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Заповед № І/552/10.07.07 във връзка със снимането на
документален филм за Bellwether – London;
- Заповед №553/10.07.07 във връзка с прибирането на
експонатите, участвали на изложбата в Базел, Швейцария;
- Заповед №553/25.07.07 във връзка с подмяна на
осветителни тела в експозиционните зали и преаранжиране на
експонати;
- Заповед № 818/27.08.07 във връзка с участие на НАИМ в
изложба, посветена на Севтополис, Казанлък, 30.08 – 19.09.2007
г.; заповед №877/10.09.07, във връзка с прибирането на
експонатите, участвали на изложба, посветена на Севтополис;
- Заповед №І/862/04.09.07 във връзка с експертиза на
златни предмети;
- Заповед №919/19.09.07 във връзка с участие на
експонати от колекциите на НАИМ в изложба „Европалия 2007”,
организирана в Брюксел;
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- Заповед №877/10.09.07 във връзка с провеждането на
„Нощ на учените” в сградата на НАИМ – БАН;
- Заповед №І/928/25.09.07 във връзка с предстоящо
представяне на национална изложба, посветена на тракийското
изкуство в Япония през 2008 г.;
- Заповед №РД 09/790.12.07 на МК и Заповед №
І/1182/15.11.07
във
връзка
с
координация
и
цялостна
организация на Национална изложба „Българска археология 2007”
– куратор на изложбата;
- Заповед №І/1238/04.12.2007г. във връзка с подготовка и
участие на НАИМ в Трета национална изложба в РИМ – Варна;
- Заповед №І/1183/19.11.2007 на основание чл. 92 ал. 1,
т. 3 от Наредбата за отчитане и опазване на движимите
паметници на културата;
- Извършена годишна инвентаризация на предметите от
благороден метал във фонд „Античен” и фонд „Репрезентативен”;
- Работа с 4 докторанти от СУ и НБУ – подбор на
материали (фиали, теракоти, кехлибар и маниста) и предоставяне
за заснемане.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ.
-

Ръководител отдел „Фондове” на НАИМ – БАН;
Член на оценителна комисия в НАИМ – БАН;
Член на Музеен съвет в НАИМ – БАН;
Член на Дирекционния съвет на НАИМ – БАН.
уредник Станимира Танева (Секретар на отдела)

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие като член на екип в археологически разкопки на
палеолитен
обект
„Пещера
Козарника”,
Белоградчишко
с
ръководител ст. н. с. д-р Н. Сираков (м. юли – август).
Проучване на раннопалеолитни ансамбли (пл. 11в и пл. 12 ?), в
сектор 12, кв. DEFG (към проект на СП „Културно развитие и
палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен и
ранния холоцен”);
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- Зам. ръководител на археологически сондажни проучвания
в пещера Големи печ, Върбово, община Чупрене с ръководител ст.
н. с. д-р Ст. Иванова (м. юни – юли). Направен сондаж (2,5 х 3
м) в привходната част на пещерата. В първите няколко пласта
(пл. 1-3) се установиха материали от късната античност
(фрагменти керамика, метални предмети, костни останки).
Плейстоценските пластове (пл. 4-7) се оказаха твърде бедни на
палеонтологически и археологически находки, но показват
белези, които ни дават основание да ги свържем със средния
палеолит
(към
проект
на
СП
„Културно
развитие
и
палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен и
ранния холоцен”).
1.2. Други изследователски теми
- Къснопалеолитни ансамбли със затъпени пластинки от
България в контекста на граветския технокомплекс в Европа –
работа върху последните заключителни глави, допълване на
графичната документация (към проект на СП „Културно развитие и
палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен и
ранния холоцен”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- С. Иванова, М. Златкова, Н. Спасов, Г. Нехризов, Б.
Гяурова, В. Митева, С. Танева, Р. Спасов. Сондажни проучвания
в пещера Велкова дупка. – Археология;
- С. Танева. Кремъчен ансамбъл със затъпени пластинки от
граветски тип в пласт 3b (културно ниво ІІІ) от пещера
Козарника, Белоградчишко. – Археология.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на
ниво Академия
- Участие като член на екип в българо-френски проект на
тема: „Най-древните човешки култури в Северна България и
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корелацията им с културното развитие и палеоекологични промени
през плейстоцена в Европа”; ръководител от българска страна
ст. н. с. д-р Н. Сираков. Дейност през годината: участие в
разкопки в пещера Козарника, обработка и графична документация
на кремъчни ансамбли, подготовка на предварителен отчет;
участие в работна сесия – декември 2007 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Приемане, обработка и инвентаризация на новопостъпили
материали;
- Работа с докторанти и колеги;
- Годишна ревизия на предмети от благороден метал;
- Участие в работна група за подготовка на временна
изложба „Българска археология 2007”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

БАН.

- Секретар на отдел „Фондове” на НАИМ – БАН;
- Секретар на постоянната оценителна комисия на НАИМ –

ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Сотиров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на сондажни археологически разкопки на
обект №3, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” (15.10 – 30.11.2007 г.);
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проекта „Произведения на средновековното
златарство (ХІІ – ХVІІІ в.) в колекцията на Археологическия
музей – София” по темата „Занаятите в средновековна България.
Организация, производства, технология”. Финансиране – НАИМ –
БАН (2000 лв.). През м. септември – декември е реализиран
първият етап от тригодишния период за завършване на проекта –
изготвяне на каталог до етап на предпечатна подготовка на
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съкровищата, колективните находки и предметите от некрополи от
благородни и цветни метали в Средновековния фонд на музея.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти
- Лятна
Охридски”.

практика

на

2

или

лятна

дипломанти,

СУ

практика
„Св.

на

Климент

4.1.4. Ръководство на докторанти
- 1 докторант, СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на Националната оценителна комисия при МК;
- Член на Оценителната комисия към НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ,
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ

НА

а) У нас
- Член на редколегията на „Годишник на Археологическия
музей”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Председател на комисията по инвентаризация на
предметите от благороден метал във фонд „Средновековие” на
НАИМ – БАН (м. декември, заповед №І/1183/19.11.2007 г.);
- Участие в подготовката и реализацията на временна
изложба „Непоказвани богатства от фондовете на НАИМ”;
- Участие в подготовката и реализацията на Национална
изложба „Българска археология 2007”.
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н. с. І ст. д-р Красимира Карадимитрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка за публикация на новонамерени латински
каменни надписи от Рациария (командировка във Видин 20 –
23.9.2007 г.);
- Обработка с цел публикация на колекция от три
новонамерени латински надписа от Рациария в периода 04 –
31.12.2007 г. (към проект на СНЕ „Античните надписи от
българските земи”).
1.3. Участие
конгреси:

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
12
международен
симпозизум
по
проблемите
на
провинциалното изкуство, Арл, Франция (22 – 25.05.2007 г.);
участие с доклад „The Sanctuary of Glava Panega, Bulgaria.
Iconography of the votive monuments”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2007 г.
- К. Карадимитрова. Contra votum или за началото на
християнската лексика. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика
3, част 2, 2007, 103 – 115.
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- К.
територията
епиграфика.

Карадимитрова.
на Рациария.

Нови данни за
– Нумизматика,

земеделието на
сфрагистика и
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2007 г.
- K. Karadimitrova. Анотации на четири каменни
паметника, включени в каталога към изложбата „Die alten
Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker” (15. Marz –
1. Juli 2007. Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig). – In:
Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker .
Basel, 2007, 236 – 237.
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- K. Karadimitrova. The Sactuary of Glava Panega,
Bulgaria. Icongraphy of the votive monuments”. – In: 12-и
Международен симпозиум по проблемите на провинциалното
изкуство, Арл, 22 – 25.05.2007 г.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г.
- К. Карадимитрова. За култа на Венера в светилището на
Херос край Глава Панега. – В: Сборник в чест на проф. А.
Милчева (ред. Е. Генчева).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Оценителната комисия на НАИМ – БАН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Член на колектива по подготовката на временна изложба
„Главата” в Централната зала на НАИМ – БАН (инвентаризация по
селективния принцип и заснемане на паметници; връщането им във
фонда);
- Инвентаризация на фонд „Каменни паметници” на НАИМ –
БАН: античен и средновековен фонд (протоколи от 15.01.2007
г.);
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- Инвентиране на новопостъпили каменни паметници – 1
паметник;
- Инвентаризация по селективния принцип и заснемане на
паметници във връзка с публикуването им в LIMC – 6 паметника;
- Инвентаризация по селективния принцип, заснемане и
снемане на естампажи на милиарни колони от Мизия и Тракия във
връзка с издаването им в CIL – 27 паметника;
- Инвентаризация по селективния принцип на един
средновековен надпис във връзка с искане за заснемането му за
френско издание;
- Инвентаризация по селективния принцип, заснемане и
връщане в НАИМ на паметниците по договор с БНР във връзка с
изтичане на срока му – 4 паметника;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 126
паметника от светилището при Глава Панега;
- Инвентаризация по селективния принцип и заснемане на
паметници във връзка с искания на колеги (В. Илинкина, Н.
Теодосиев, Г. Атанасов, М. Кьосева);
- Издирване на паметници във връзка с искания на колеги
(К. Бошнаков, Д. Ботева);
- Оценка и информация за каменни паметници от различни
области в страната, донесени или по снимки, предложени от
различни лица – 20 паметника и 12 справки.
уредник д-р Йордан Гатев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на теренни обхождания по трасето на
ЖП линията Пловдив – Първомай (м. юли – август);
- Зам. ръководител на сондажни археологически разкопки
на обект №3, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” (15.10 – 30.11.2007 г.).
1.3. Участие
конгреси

в

научни

срещи,

конференции,

симпозиуми

и

б) В чужбина
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- Международен симпозиум „Ниш и Византия”, гр. Ниш,
Сърбия; участие с доклад „Burial Rite Along the Western Black
Sea Coast During Late Antiquity”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2007 г.
- I. Gatev. Burial Rite along the Bulgarian Black Sea
Coast During the Late Antiquity (4th – 6th Centuries). – In:
Niš and Byzantium VI, 2007.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти
студенти
- Лятна
Охридски”

практика

на

2

или

лятна

дипломанти,

СУ

практика
„Св.

на

Климент

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката и реализацията на временна
изложба „Непоказвани богатства от фондовете на НАИМ”;
- Участие в подготовката и реализацията на Национална
изложба „Българска археология 2007”;
Инвентиране
на
новопостъпили
материали
в
Средновековния фонд (320 паметника);
- Заповед № І/1183/19.11.2007 г. – участие в комисията
по инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд
„Средновековие” на НАИМ – БАН.
уредник Мирослава Доткова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически разкопки на
къснонеолитно ямно светилище Дана Бунар ІІ, гр. Любимец с
ръководител проф. В. Николов (14.05 – 30.06.2007 г.);
финансиране – ФРПИ (към проект на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007.
- М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и
сфрагистика 2004 – 2007. – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Фотографско заснемане на 400 златни и електронови
византийски, турски, руски, български и западноевропейски
монети; на 3 колективни находки от римски републикански и
императорски денари; на 300 бронзови монети на градските
управи;
- Компютъризация на 4600 бронзови монети на градските
управи от нумизматичния фонд на НАИМ – БАН;
- Член на работна група за организиране на временна
изложба „Българска археология 2007”;
Участие
в
комисия
за
извършване
на
пълна
инвентаризация на нумизматичния фонд на НАИМ – БАН (Заповед №
І/1156/12.10.2006 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Временно заместване касиерката на музея.
фотограф Красимир Георгиев
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Периодично заснемане на предмети от фондовете на НАИМ
–
БАН,
преди
и
след
реставрация,
и
находки
по
инфраструктурните проекти – 4500 снимки;
- Участие в подготовката и реализацията на временна
изложба „Непоказвани богатства от фондовете на НАИМ”;
- Участие в подготовката и реализацията на Национална
изложба „Българска археология 2007”.
Завеждащ архив Анита Георгиева
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие в постоянна комисия по приемане на
археологическата документация за сезон 2006 г.;
- Участие в комисия по обработка на административния
архив за периода 1977 – 1995 г. (май – декември 2007 г.).
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ІІ.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АНАЛИЗИ
Индивидуални отчети:
консерватор-реставратор н. с. ІІ ст. д-р Петя Пенкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на селище от
късната бронзова и желязната епоха в м. Куш Кая, с. Вълче
поле, община Любимец с ръководител Хр. Попов.
- Участие в археологически проучвания на солодобивен
център „Солницата” от късния неолит и среден халколит по
съвместен договор на НАИМ и Община Провадия с ръководител В.
Николов.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Национален кореспондент на Групата за реставрация на
метал в ICOM.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисии и изготвяне на протоколи за
преустройство и реконструкция на Лабораторията за консервация
и реставрация в НАИМ – БАН;
- Член на комисия за определяне застрахователната
стойност на експонатите, предоставени от НАИМ за изложба в
рамките на Европалия 2007;
- Член на комисия за оценка на състоянието на
паметниците от надгробна могила при с. Стройно, Елховско;
- Член на комисия за оценка на състоянието на паметника
на Цар Освободител в София.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и др. подобни
- Експертиза за състоянието и предложение за консервация
и реставрация на паметниците от надгробна могила при с.
Стройно, Елховско.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Текуща работа по консервацията и реставрацията на
предмети от музейните фондове на НАИМ – БАН;
- Консервация и реставрация на находки от археологически
проучвания (Каснаково, Тапезица и др.);
- Консервация и реставрация на предмети за временната
изложба „Национален археологически музей – непоказвани
богатства”;
- Участие в аранжирането на витрини в Централната зала
на НАИМ;
- Участие в работна група по организацията на съвместна
изложба „Българска археология 2007” с куратор П. Илиева;
- Консервация и реставрация на предмети за съвместна
изложба „Българска археология 2007” с куратор П. Илиева.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Ръководител
на
Лабораторията
за
реставрация,
консервация и анализи на НАИМ – БАН;
- Участие при изготвянето на проект „Холографски и
цифрови методи за измерване на релефа, неразрушаващ контрол,
тримерна визуализация и съхранение на обекти от културното
наследство” за кандидатстване за финансиране на научноизследователски проекти на МОН;
- Участие при изготвянето на проект „Collection of gold,
silver and bronze jewellery of the National Archaeological
Institute with Museum: metallographic and technological
analysis and digitalisation of artefacts. Foundation of a data
base
with
element
compositions
and
technological
characteristics of authentic Thracian pieces of jewellery of
the 1st mill. B. C.”.
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- Изготвяне на проектодоговор и план-сметка за
консервация и реставрация на бронзови предмети, собственост на
РАМ – Пловдив;
- Изготвяне на проектодоговор и план-сметка за
консервация и реставрация на бронзови предмети, собственост на
РИМ Харманли;
- Изготвяне на план-сметка за консервация и реставрация
на бронзови предмети, собственост на ИМ – Петрич;
- Изготвяне на становище относно „Проблеми и посоки на
развитие на Лабораторията за консервация и реставрация и
анализи”.
химик-реставратор инженер Пламен Бонев
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисии и изготвяне на протоколи за
преустройство и реконструкция на Лабораторията за консервация
и реставрация в НАИМ – БАН;
- Член на комисия за определяне застрахователната
стойност на експонатите, предоставени от НАИМ за съвместната
изложба с ИМ „Искра” в Казанлък от 29.08. до 10.09.2007 г;
- Член на комисия за оценка на състоянието на
паметниците от надгробна могила при с. Стройно, Елховско.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консервация и реставрация на предмети за временната
изложба „Национален археологически музей – непоказвани
богатства”;
- Консервация и реставрация на находки от археологически
проучвания (ранносредновековен некропол при гр. Балчик; Калето
при гр. Мездра).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на предложение за избор на климатизатори и
проект за климатизация на помещението на Фонд „Средновековие”;
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- Участие при изготвянето на проект „Холографски и
цифрови методи за измерване на релефа, неразрушаващ контрол,
тримерна визуализация и съхранение на обекти от културното
наследство” за кандидатстване за финансиране на научноизследователски проекти на МОН;
- Участие при изготвянето на проект „Collection of gold,
silver and bronze jewellery of the National Archaeological
Institute with Museum: metallographic and technological
analysis and digitalisation of artefacts. Foundation of a data
base
with
element
compositions
and
technological
characteristics of authentic Thracian pieces of jewellery of
the 1st mill. B. C.”;
- Работа по изготвянето на необходимите документи за
лицензирането на енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен
спектрометър EDX-720;
- Провеждане на началния инструктаж на постъпващите на
работа и периодичния инструктаж на работещите в НАИМ – БАН
като отговорник по безопасност и здраве при работа.
11. ДРУГИ
- Анализи на химичен състав с помощта на енергийнодисперсивния рентгено-флуоресцентен спектрометър EDX-720 на:
• 25 златни апликации, предадени за изследване от НИМ,
както и 7 златни нагръдници от Зала „Трезор” на НАИМ –
БАН за целите на комплексна експертиза, назначена от
Софийски Районен Съд по НОХД №4872/2005 г.
• Бронзови находки – общо 6 съда, 9 дръжки, 1 столче и 1
умбо към съдовете, открити в надгробна могила при с.
Стройно, Елховско, с цел изготвяне на обективна оценка
на
състоянието
им
и
проект
за
консервационнореставрационна намеса;
• Медни стопилки, оловен къс, шлака, къс желязо (по заявка
на А. Чолакова);
• 6 керамични фрагмента от Плиска (по заявка на В.
Григоров);
• Златна монета от разкопките във Велики Преслав (по
заявка на И. Щерева);
• 6 бронзови предмета от могила „Каменица”, предадени за
консервация и реставрация в НАИМ от РАМ – Пловдив;
• 3 оброчни плочки от Глава Панега от фонда на НАИМ (по
заявка на К. Карадимитрова);
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• 4 златни монети от фонда на НАИМ (по заявка на М.
Доткова);
• Бронзов меч от Арчар от фонда на РИМ – Видин (по заявка
на Т. Христова);
• Желязна тока от некропола при Балчик (по заявка на Л.
Дончева);
• 4 керамични съда от Аполония (по заявка на Д. Чернева –
гл. експерт-реставратор към ЦЛКР при НИМ.
консерватор-реставратор Мария Кирова
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Текуща работа по консервацията и реставрацията на
предмети от музейните фондове на НАИМ – БАН;
- Консервация и реставрация на находки от археологически
проучвания („Шишманово кале” при гр. Самоков, Велики Преслав,
Хераклея Синтика и др.);
- Консервация и реставрация на предмети за временната
изложба „Национален археологически музей – непоказвани
богатства”;
- Консервация и реставрация на предмети за съвместна
изложба „Българска археология 2007” с куратор Павлина Илиева.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завършено ежегодно обучение по здравословни
безопасни условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г.

и

реставратор Севдалина Нейкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания, консервация и
реставрация на керамични находки от некропола до Владетелската
църква, Велики Преслав; ръководител М. Ваклинова.
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1.2. Други изследователски теми:
- Проучване, изследвания на лакови покрития и пигменти и
реставрация на икона
Ό ÈΠΙΤΑΦΙΟΣ
– 15 в. от фонд
„Средновековие” – НАИМ – БАН. Подготовка на иконата за
постоянно експониране в зала „Средновековие” в НАИМ;
Изследване
с
енергийно-дисперсивен
рентгенофлуоресцентен спектрометър Rayny – Shimadzu и дигитален
оптичен микроскоп VHX 100 K на 20 стенописни фрагмента от
Владетелската църква край г. Велики Преслав. Заснемане и
анализ на използвани пигменти, технология и състав на мазилка
и живописен слой;
- Изследване на с енергийно-дисперсивен рентгенофлуоресцентен спектрометър Rayny – Shimadzu и дигитален
оптичен микроскоп VHX 100 K на 150 керамични фрагмента с
глазури и ангоби от некропола край Владетелската църква край
г. Велики Преслав. Заснемане и анализ на състав на глини,
ангоби и глазури.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2007 г.
- С. Нейкова. Изследване състава на стенописни фрагменти
от стенописи от археологическите проучвания на Царския дворец
и Владетелската църква край гр. Велики Преслав. Технология на
изпълнение и анализ на използваните пигменти. – Преславски
дворец, т. ІІІ. Владетелска църква;
- С. Нейкова. Иконата Ό ÈΠΙΤΑΦΙΟΣ – 15 в. от фондовете
на НАИМ – БАН. Проблеми и анализи на използваната технология и
материали. – Реставрационен бюлетин.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за определяне състоянието на стенописи
от 15 в. от църквата „Св.Архангел Михаил”, с. Сапарево;
- Член на комисия за определяне състоянието на
паметниците, участващи в изложба в рамките на Европалия 2007.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи,
становища, рецензии за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза за използваните свързватели и пигменти на
живописен слой на стенописи от 15 в. от църквата „Св. Архангел
Михаил”, с. Сапарево.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в телевизионно предаване „Елегантно” –
Телевизия TV7 на тема „Модерни тенденции в архитектурата на
Милано”;
- Участие в радиопредаване „Пътешественик” – Радио RFI
на тема „Колекциите на Ватиканските музеи”;
- С. Нейкова. От сътворение към откровение. Колекциите
на Ватиканските музеи. – сп. „Одисей”(61 брой – 11).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консервация и реставрация на находки от археологически
проучвания (10 керамични съда и находки, солодобивен център
„Солницата” при Провадия; керамични съдове и находки от
къснонеолитно светилище Дана Бунар II, гр. Любимец; порцеланов
съд от разкопки край с. Блесна; стъклен съд от разкопки край
гр. Каварна);
- Консервация и реставрация на предмети за изложба
„Българска археология 2007” (находки от с. Бояново, Елховско –
„Лозянска могила”; долмен край с. Белеврен; солодобивен център
„Солницата”; къснонеолитно светилище Дана Бунар II; некропола
край Балчик; Трапезица);
- Текуща работа по консервацията и реставрацията на
предмети от музейния фонд;
- Участие в аранжирането на новите витрини в Централната
зала на НАИМ;
- Консервация и реставрация на предмети за временната
изложба „Национален археологически музей – непоказвани
богатства”;
- Участие в „Нощ на учените”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- Работа по изготвяне на Правилник за дейността на
Лабораторията за консервация и реставрация към НАИМ – БАН с
цел определяне на структура на Лабораторията, ред за приема на
археологически
материали
за
изследване,
консервация
и
реставрация и т. н.;
- Изготвяне на становище относно „Проблеми и посоки на
развитие на Лабораторията за консервация и реставрация и
анализи”.
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ІІ.12. ОТЧЕТ
за работата на библиотеката при НАИМ – БАН за 2007 г.
Светла Маслева, Румяна Бонева, Илка Змейкова, Мариана
Радомирова
През отчетната година в библиотеката при НАИМ са
постъпили общо 690 т. нова инвентирана литература на стойност
– 24 686.60 лв.
Данните за библиотеката при АИ са следните – постъпили
са 435 т. на стойност – 17 424.06 лв.
Данните за библиотеката при АМ са следните – постъпили
са 155 т. л-ра на стойност 7262.54 лв.
Общият фонд на библиотеката до 31.12.2007 г. е 70 782 т.
инвентирана литература, като библиотеката при АИ притежава 51
867 т., а библиотеката при АМ 18 915 т.
По отношение набавянето на литература, изказваме
голямата ни благодарност към ръководството на НАИМ за
закупуването
на
книги,
които
липсват
във
фонда
на
библиотеката, чрез счетоводството на НАИМ. През отчетната
година са закупени с валута и получени главно в библиотеката
на АМ 17 бр. книги. Закупени са също 20 бр. български
книги,които не сме могли да набавим по друг начин. По линия на
Централна библиотека при БАН бяха набавени допълнително
издания,
като
се
използваха
средства,
отпуснати
от
Министерството на културата.
Продължи практиката на ксерографиране на книги, липсващи
в библиотеката и представляващи особен интерес за читателите и
така през 2007 г. бяха ксерографирани и дадени за подвързия
следните книги: Несебър. Т. 3, ИАИ, т. 20, Поселищен живот в
Тракия, т.3, Гръцки и латински надписи от Скития Минор, т. 3:
Калатис и неговата територия.
Благодарим на нашите колеги и читатели, които дариха
през отчетната година 124 свои и чужди публикации.
В края на м. ноември 2007 г. библиотеката при НАИМ беше
одобрена от Министерството на културата за участието й в
проект за подпомагане снабдяването на библиотеките с нова
литература по програмата – “Българските библиотеки –
съвременни центрове на четене и информираност”. Купуването на
книгите ще се извърши през м. януари 2008 г.
През 2007 г. беше извършен допълнителен книгообмен с НБУ
– Департамент “История на културата”, с ВТУ “Св. Св. Кирил и
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Методий”, с Немския Археологически институт в Берлин, с
института по археология в Яш.
С оглед набавяне изданията на регионалните музеи, бяха
изпратени писма до градовете – Благоевград, Шумен, Хасково,
Ловеч, Бургас.
Беше изготвен абонаментът на българската и валутната
периодика за 2008 г.
Всички нови постъпления са обработвани редовно, като са
поддържани съответните документация и каталози. Редовно е
поддържана и картотеката на трудовете на научните сътрудници.
И. Змейкова извършва класирането на новопостъпилата
монографична литература по теми за систематичния каталог. През
отчетната година са класирани 298 т. литература, индексирани
са 1006 фиша, които са подредени съответно в азбучния и
систематичния каталози.
Основната работа по обслужването на читателите в
читалнята на библиотеката при АИ се извършва от Р. Бонева.
През отчетната година са регистрирани 323 души читатели (76 от
научното звено, 31 души от системата на БАН, 32 студенти и 184
външни), 2894 посещения в библиотеката, издадени са 88 бр.
читателски карти на стойност 389 лв., които са отчитани
редовно в счетоводството на НАИМ.
От ксероксслужбата в библиотеката при АИ са отчетени в
счетоводството на НАИМ 1727 лв. от продажбата на 314 броя
магнитни карти.
В библиотеката при АИ бяха изготвени 10 изложби на
новопостъпила литература.
Бяха предадени 50 т. книги за подвързия.
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