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ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА 
ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2008 Г. 

 
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО  

 
Като научен и музеен потенциал НАИМ е една от най-големите научно-

изследователски институции за археология в Европа. Институтът осъществява пълния 
цикъл  от  специфични дейности на археологическото изследване – от теренната работа 
– през лабораторните изследвания и попълването на фонда на НАМ с нови ценни 
паметници  - до създаването на постоянни и временни изложби на високо научно, 
образователно и естетично ниво, както и на научни и популярни публикации. 

В него се разработват проблеми и осъществяват изследвания върху цялостното 
изследване на материалната и духовната култура на групите, племената и народите, 
населявали днешните български земи от около 1 400 000 години до ХVIII век. 
 
1.1. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН «Стратегически 
цели и функционални приоритети на БАН» 

 
Дейността на НАИМ при БАН следва поставените в „Стратегическите цели и 

функционални приоритети на БАН” постановки. Поради характера на 
археологическото наследство като публична държавна собственост, тази дейност е 
„научно обслужване на българската държава и общество в условията на пазарна 
икономика и гражданско общество”. 

Проблематиката на НАИМ е принос към 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. 

Правомощията на института по отношение на археологическите проучвания в 
цялата страна, и участието му в ръководството на научно-изследователската дейност на 
музеите, са регламентирани в Закона за паметниците на културата – чл. 15 и Чл. 9. 
 
1.2. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата. 

 
Чрез дейността си и с богатата база от данни и специалисти подпомага работата 

на редица държавни и правителствени институции, както и органите на сигурността. На 
първо място дейностите на НАИМ подпомагат Министерството на културата в 
професионалното и ефективно управление на археологическото наследство на 
България. Съществено е сътрудничеството на  НАИМ и  с  МРРБ, НАПИ, БДЖ ,  
Министерството на икономиката, Министерство на правосъдието, МВР,  и др., чрез 
експертни оценки, осъществяване на  спасителни археологически проучвания по 
инфраструктурни проекти, експертизи, становища,предоставяне на  данни, и т. н. 

Социализацията на разкритото археологическо наследство е важен фактор в 
създаването на условия за устойчиво развитие на страната и чрез културен туризъм. 

В регионални инициативи и по  проекти на ФАР  специалисти от НАИМ като 
ръководители, консултанти и експерти  работят върху социализирането на значим брой 
археологически паметници и превръщането им  в основен  елемент  и фактор за  
икономическото развитие на страната, най-вече  в развитието на културния туризъм. 

Участието в инфраструктурните проекти по линия на Агенция пътища, БДЖ и 
др. е пряк принос на НАИМ в навременното осъществяване на инфраструктурните 
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проекти от най-решаващо значение за развитието на страната. 
НАИМ е национален център и координатор на всички теренни 

археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и 
методически контрол над тях. Националният археологически музей е най-
големият и най-старият в България и играе основна роля като един от най-
важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните 
български земи. В Музея се  разработват    научно-експозиционни планове, 
осъществява се научна обработка на музейните колекции и  подготовка  на корпуси, 
консултантска и рецензионна дейност, научни музейно-образователни програми по 
история и изкуство, предназначени за училищата. Вече функционира компютърна 
информационна система (KIOSK) за посетителите. За обществената роля, която играе 
НАИМ свидетелства броят на платените посещения, който през 2004 – 2008 г. е 
нараснал от 70 000 на 105 000. 

НАИМ e една от водещите институции в приложението на 
интердисциплинарните и археометрични изследвания, като осъществява активно 
неформално и формално сътрудничество с редица институти в рамките на БАН и 
извън него, като в много случаи поставя началото на развитието на нови направления. 
Такива са изследванията в областта на геоархеологията, геофизиката, археомагнетизма, 
палеосеизмиката, антропологията, палеозоологията, дистанционните методи в 
археологията, съвместните историко-археологически изследвания, лабораторни 
анализи, и др. Тясно сътрудничество се поддържа с Института по геология, Института 
по геофизика, Института по история, Института по морфология, Института по фолклор, 
Институт по космически изследвания, Природонаучния музей и др. Нараства броят на 
сключените или подготвени са сключване договори за дългогодишно двустранно 
сътрудничество, с оглед осъществяването на системни и задължителни 
интердисциплинарни изследвания в различните етапи на археологическото изследване. 

Предстои подписването на договори с Института по морфология, с Центъра по 
тракология и НБУ в областта на изследванията на тракийската култура. Подписани са 
договори за създаване на консорциуми, някои, от които вече са спечелили конкурси в 
МОН, като този между НАИМ, Института по геология, Централната лаборатория по 
минералогия и кристалография (ЦЛМК) и СУ „Кл. Охридски по темата „Елементи – 
следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и 
археологически материали чрез използуване на Лазерна аблация и масспектрометрия в 
индуктивно свързана плазма (LA-ICP-MS) по линия на „Изграждане на научна 
инфраструктура”. Друг кандидатстващ с общ проект консорциум между 7 институции, 
ръководен от НАИМ, включва от БАН Етнографския институт с музей, Центъра по 
тракология, Институтът по органична химия, както и Национална Художествена 
Академия, Национален Исторически Музей, СУ „Кл. Охридски е на тема «Диагностика, 
консервация и реставрация на културни ценности от метал”. 

Подписан е и договор за сътрудничество по 8 Рамкова спогодба по проект под 
ръководството на Словения: Culture and Politics of Sciences of Antiquity in SE Europe с 
13 партньори от 9 страни (6 EU member states: Austria, Bulgaria, Greece, Italy, Slovakia, 
Slovenia) and 3 associated countries: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia. 

В рамките на мрежата Heritage. Esprit: Културно наследство: Образование – 
Наука – Опазване – Интегрирани в Туризма, селекциониран в конкурса на МОН е 
подписан Меморандум за сътрудничество между Националния Археологически 
институт с музей – БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия, 
Националната Художествена академия, Асоциацията на културен туризъм, Българския 
национален комитет на ИКОМОС, Института по фолклор и Института по анализи и 
оценки в туризма. 
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На национално ниво на първо място следва да се остави сътрудничеството с 
другите национални, регионалните и общински музеи в страната, както и 
университети. 

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 в 
изследването и в работата по подобряване на правната уредба в Република 
България и нейната хармонизация със законодателството на Европейския съюз. 

Като национален център и координатор на всички теренни археологически 
проучвания на територията на България НАИМ не само осъществява научен и 
методически контрол над тях. Ежегодните отчети на археологическите 
проучвания в страната се организират от института и представят в секциите на 
НАИМ. Така се осъществява възможно най-прозрачното и подлежащо на критично 
научно обсъждане отчитане на резултатите от археологическите проучвания. 

Към НАИМ функционира Теренният съвет за издаване на разрешителни за 
теренни и археологически проучвания в страната. Председател на Теренния съвет е 
директорът на НАИМ. В неговия състав са включени ръководителите на секции на 
НАИМ, както и представители на Министерство на културата, на НИПК, на СУ „Кл. 
Охридски” Издаването на разрешителни от НАИМ е столетна национална 
традиция, която е застрашена от ликвидиране с новите постановки на Закона за 
културното наследство, в който тези правомощия се прехвърляха на Министъра 
на културата. По този начин ще бъдат нарушени действащите принципи на 
професионализма, чийто изразител е и този колективен орган, ще бъде разрушена 
националната система на отчитане и професионален контрол над 
осъществяваните разкопки в страната, и ще бъдат създадени условия за 
корупционни практики в областта на проучването и опазването на 
археологическото наследство. 

 НАИМ осъществява контрол и над качеството на провежданите 
археологически проучвания чрез действащи комисии, които посещават 
археологическите обекти по време на проучването им. 

Научният архив на НАИМ съхранява археологическата документация от 
провежданите ежегодни проучвания на територията на цялата страна. По своя характер 
той е единствен в България и по същество е също от национално значение. Съдържа 
колекции, наименувани и съставени според проучваните археологически обекти през 
последните 50 години. Основните задачи на научния архив са запазването и 
осигуряването на възможности за ползването на съхраняваната в него документация. 

Националната информационна система „Археологическа карта на 
България”, чието функциониране на национално ниво е задължително съгласно 
наложилата се международна практика и документи, бе създадена и разработена 
изцяло по инициатива на специалисти от НАИМ през 70-80 години на 20 век. В 
момента тя изцяло се поддържа и функционира в НАИМ. Съхраняваните в нея данни са 
основа както на чисто изследователски дейности, така и на дейности по опазването на 
археологическото наследство, предоставяне на данни във връзка с предстоящо 
строителство и инфраструктурни проекти, както и при дейности в борбата срещу 
нелегалния трафик и др. Тя се използува от Министерство на Културата, НИПК и 
всички регионални и местен музей в страната, от МВР, МРРБ, Министерство на 
икономиката, Национална Агенция Пътна инфраструктура, съдебните органи и др. 
компетентни институции. Усъвършенстването на базата данни и издигането и на по-
високо технологично нево   е постоянна задача на НАИМ. За това и през 2008 г. на 
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НАИМ е връчена наградата  «Географски Информационни Системи» зарази 
нейното въвеждане  в опазването и  популяризирането  на културното  наследство  

Лабораторията на НАИМ, оборудвана с най-съвременна апаратура по проект, 
финансиран от Японското правителство се превърна в център за научни анализи и 
създаване на бази данни за различни категории материали – глина, метали. 

Библиотеката на НАИМ е най-богатата археологическа библиотека в страната, 
която обслужва научни работници и докторанти от страната и чужбина. 

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), 
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). 

 Научно-изследователската дейност, административно-стопанските и 
финансовите въпроси в НАИМ се обслужват от няколко специализирани звена 
(Редакционно-издателска група; Научен архив; Счетоводство; Канцелария и 
деловодство; Библиотека). 
 Кадрово състояние. В края на 2008 г. в НАИМ работят общо 123 души, 71 
хабилитирани – научни работници, от тях: „доктор на историческите науки” – 5; 
„доктор” – 62; ст. н. с. I ст. – 4; ст.н.с. II ст. – 41; н. с. I ст. – 12; н. с. II ст. – 8; н. с. III ст. 
– 2; специалисти с висше образование и доктор – 4. Среднопрофесионални – 4, средно 
образование – 6. Работници – 6  и др. персонал – 12 души.  Тревожно е възрастовото 
състояние на кадрите в института. Между 31 и 40 години са 18 специалисти, между 41 
и 50 – 18, между 51 и 60 годишна възраст – 37 души, между 61-65 – 8 души, между 66- 
70 – 6 души.  

Двама души от научния състав на института са се хабилитирали чрез конкурс: 
ст. н. с. II ст. М. Манов и ст. н. с. II ст. Ц. Цонев. 

Под 35 години в НАИМ има 10 специалисти, от които в Секция по праистория 
– 1 (П. Лещаков) секция Тракийска археология – 1(Т. Христова), секция антична 
археология – 1 – (А. Чолакова), Секция Средновековна археология – 2 (П. Димитров, А. 
Аладжов), Филиал Шумен – 1 (Станислав Иванов), Филиал Н. Търново – 1 (Д. 
Рабовянов) музеи–1 (Здр. Димитров), Лаборатория – 1 (П. Пенкова), Изд. Група- 1 М. 
Славова. 

От тях със защитени дисертации са 5 души, от останалите – 4 подготвят 
дисертационните си трудове. 

Разпределението на учените и специалистите по вътрешни структурни 
звена е както следва: Ръководство – 4; 

Връзки с обществеността – 1; 
Секция за праистория – 13; 
Секретариат – деловодство – 5; 
 Секция за тракийска археология – 12; 

  Секция за антична археология – 13; 
Секция за средновековна археология – 14; 

  Секция за нумизматика и епиграфика – 4; 
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 6; 
Филиал Шумен – 9; 
 Филиал Велико Търново – 6; 

  Отдел Фондове на Музея – 7; 
Отдел Експозиции – 12; 
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Лаборатория – 4; 
Библиотеки – 4; 
Научен архив – 1; 
Счетоводство – 4; 
База В. Преслав – 2; 

   
 През 2008 г. бяха направени промени в ръководството, наложени от трагичната 
гибел на директора на НАИМ – проф. Р. Рашев. И.д. директор на НАИМ е ст. н. с. М. 
Маклинова, и. д. зам. директори - ст. н. с. II ст. д-р Бистра Божкова и ст. н. с. II ст. д-р 
Л. Вагалински; и. д. научен секретар – ст. н. с. Д. Гергова; пом. директор АСВ – Паулин 
Попов; председател на Общото събрание на учените в НАИМ -  ст. н. с. Н. Сираков. 
Ръководители на секции и отдели в НАИМ са: Секция за праистория – ст.н.с. Явор 
Бояджиев; Секция за тракийска археология - ст.н.с. II ст. д-р Стефан Александров; 
Секция за антична археология - ст. н. с. II ст. д-р Евгения Генчева; Секция за 
средновековна археология – ст. н. с. ІI ст. д-р Бони Петрунова; Секция за нумизматика 
и епиграфика – ст. н. с. II ст. д-р Б. Русева; Проблемна група за интердисциплинарни 
изследвания – ст. н. с. IІ ст. д-р  Л. Нинов; Филиал на НАИМ в Шумен - ст. н. с. II ст. д-
р Павел Георгиев; Филиал на НАИМ във В. Търново - ст. н. с. II ст. д-р Константин 
Дочев; Отдел Експозиции - н. с. II ст. д-р  Здр. Димитров; Отдел Фондове – П. Илиева. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2008 г. 

 
Дългогодишните системни археологически проучвания на института са 

изключителен принос в разкриването на най-значимите паметници в българските земи, 
датиращи от праисторията до средновековието. Както и в предходни години, и през 
2008 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 260 
археологически обекта, от общо 370 за страната (110 спасителни и 260 редовни) за 
сравнение с 2007, когато са проведени 131 изследвания в терена (редовни 
археологически разкопки – 78, спасителни археологически разкопки – 46 и 
теренни обхождания – 7). Увеличеният дял на планираните теренни проучвания в 
сравнение със спасителните и аварийните разкопки на пръв поглед показва преход към 
постепенно нормализиране и създаване на възможности за осъществяване на системен 
изследователски процес, при който приоритетите се определят от научната 
целесъобразност и перспективи. По-задълбоченият анализ и сравнението между 
планираните и спасителните разкопки показва, че това не е така. Планираните разкопки 
са като правило малки по обем и с изключително ограничено финансиране. Част от тях 
са плод на опитите на 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, финансовите възможности са 
ограничени и проучванията се осъществяват с крайно оскъдни средства. Общият брой 
на планираните проучвания допълнително се увеличава от голямото количество 
отделни разрешения за теренно проучване в рамките на старите български столици. 

 На практика целенасочена държавна политика и финансиране на планирани 
археологически проучвания продължава да няма. 

 Заради сложната проблематика на отделните обекти, застъпването на различни 
хронологически периоди и реализирането на широкопрофилни интердисциплинарни 
изследвания, археологическите екипи включваха както представители на различни 
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секции или филиали в НАИМ, така и специалисти от ПГИИ и от лабораторията на 
НАИМ, така и от други институции. По време на теренната работа при реализирането 
на интердисциплинарни проучвания (геофизични, палеозоологични, 
палеоботаническии др.), както и при осъществяването на непосредствена полева 
консервация и реставрация на новооткрити находки са включени и всички членове на 
Проблемната група за интердисциплинарни изследвания и на реставрационното ателие. 
Политика на НАИМ е към засилване на интердисциплинните изследвания е 
задължителното осъществяване на по-голям спектър от тях. 

Проведените теренни проучвания обхващат изключително широк 
хронологически периметър от ранния палеолит до периода на късното средновековие и 
османския перод през ХV – ХVІІ в. 

Проучванията на едни от най-важните археологически обекти – трите български 
столици – Плиска, Преслав и В. Търново, са финансирани от Министерски съвет 
чрез Министерството на културата. Изследванията в Лабораторията на НАИМ 
поставят основата на създаването на база данни за керамични и метални находки. 
Текуща работа по консервацията и реставрацията на предмети от музейните фондове на 
НАИМ – БАН; разкопки в Провадия, Китен, Болярово, В. Преслав, Рупите, Армира, 
Свирачи и др. 

Научната дейност с национално финансиране на учените и специалистите 
от НАИМ през 2008 г. се осъществяваше в рамките на 21 проекта на бюджетна 
субсидия от БАН. Останалите са на базата на договори с Министерство на 
културата – 12, Министерство на образованието и науката (8), Е К”Марица 
Изток” (1), Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” (28, Министерство на 
транспорта 1, Национална компания железопътна инфраструктура (1проект с 17 
обекта), Транс Булгаргаз – 1, и Областна управа Шумен (1). НАИМ сътрудничи с 
общини по 32 проекта. Частни инвеститори са финансирали 6 проекта. 

Научни проекти на ниво институт, разработвани от отделните 
структурни звена. 
 
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; 
 - „Археологическа карта на България”; Ръководител д-р Георги Нехризов; 
Секция за антична археология: 
 - „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”; 
Ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Крастина Панайотова; 
 - „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”; 
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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; 
 - „Материалната 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. д-р Людмила Дончева-
Петкова; 
 - „Стари български столици”; Ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Маргарита 
Ваклинова; 
 - „Средновековният български град и село”; Ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Ирина 
Щерева; 
 - „Българските земи през ХV – ХVІІІ в.”; Ръководител 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 археология”; Ръководител н. 
с. І ст. д-р Лазар Нинов; 
Отдели Експозиции и Фондове: 
 - „Експозиция и фондове на НАИМ”; Ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Маргарита 
Ваклинова; 

 
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, включително и годишните планови 
задачи е 178, а разпределението по научни структурни звена е следното: Секция за 
праистория – 45; Секция за тракийска археология – 12; Секция за антична 
археология – 23; Секция за средновековна археология – 24; Секция за 
нумизматика и епиграфика – 14; Проблемна група за интердисциплинни 
изследвания – 7; Филиал Велико Търново – 9; Филиал Шумен – 13; Отдел 
Експозиции – 3. Отдел Фондове – 6. 
  
2.1. До три най-важни и ярки научни постижения през 2008 г. 
  
 НАИМ определя следните три най-значими проекти, финансирани от 
национални институции: 
 Селищната могила Юнаците. Българо-гръцки проект, ръководител ст. н. с. Я. 
Бояджиев и д-р Й. Асланис. Открита е масивна крепостна стена, широка 5 м и запазена 
на височина над 2 м. Тя е построена по време на ранния халколит – около 4600-4700 г. 
пр. Хр. Представлява един вид цитадела, тъй като обхваща най-високата част на 
селището, което се разпростира далеч извън нея. От този период няма толкова масивна 
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и добре запазена стена, а и за първи път в Европа се поява концепцията за цитадела. 
Селищна могила Провадия-Солницата. Ръководител: проф. В. Николов. 

Установен е голям производствен център за сол от халколитната епоха. Той е бил 
разположен извън селищната могила и има значителни размери. В селищната могила е 
проучен входа в укрепителната система на селището, оформен от масивни каменни 
блокове. 

Рашо Рашев. Българската езическа култура VІІ – ІХ в. , София 2008 г. ISBN 
987-954-327-039-2   

Монографията на Рашо Рашев представлява фундаментално изследване на 
темата. Резултат на повече от 30-годишна полева и кабинетна работа, то представя за 
пръв път в българското хуманитарно знание концепция за произхода, формирането и 
залеза на културата на българското ханство на Дунава. Отличава се с изключителна 
всеобхватност и задълбоченост, едновременно с това е достатъчно пунктуално, за да 
служи на бъдещи емпирични изследвания по проблема. 

Авторът е направил пълна ревизия на постигнатото до него, допълнил е, и е 
разработил равномерно всички прояви на ранната старобългарска култура. Постигнато 
е изразено с много мяра, каквото у другите изследователи на проблема до сега е 
проявено. В този си вид монографията ще остане с висока легитимност в 
хуманитаристиката на Югоизточна Европа дълги години. 
 
2.2. До три най-важни и ярки научно-приложни постижения 

 
- Семеен некропол в могила от римската епоха в землището на с. Борисово, 

Елховско. Д. Агре  
В проучената през 2008 г. могила е разположена са открити седем гробни 

съоръжения и две ями, свързани с погребенията на видни представители на тракийската 
аристокрация през втората половина на І – началото на ІІ век. Открита са изцяло 
запазена колесница с двойка впрегатни коне, както и два ездитни коня. Изключително 
важно за науката е възможността да се реконструират конструкцията на откритата 
колесница, висока стойност имат и многобройните изцяло запазени бронзови, стъклени 
и керамични съдове. Предстои през следващия сезон да бъде изграден музей на място. 
Той ще е първият музей на античната кола в България, което е голямо постижение за 
българската археологическа наука. 

- Църквата „Св. св. Петър и Павел” в гр. Мелник. Завършени проучвания. 
Ръководител: ст. н. с. В. Нешева Мелник е сред най-значителните исторически градове 
на България и на Балканите, важен военно-политически, икономически, културен и 
религиозен център, към който през Средновековието се стремяли всички балкански 
владетели. 
 В рамките на Програма за консервационно-реставрационни работи и 
социализация на културно-историческото наследство в гр. Мелник на 
Министерството на културата и Община Сандански участието на НАИМ – БАН е 
проучена църквата “Св. св. Петър и Павел” в централната част на Мелник, 
единствената сред известните над 70 мелнишки църкви, оцеляла до наши дни в 
цялостен оригинален архитектурен обем, функционирала до 60-те години на ХХ 
столетие. Разкрити са останки от по-ранни структури на мястото на църквата, така и 
около нея от VІ в. (най-вероятно също църква), данни са изграждането на църквата към 
края на ХІІ – началото на ХІІІ в., когато Мелник е в пределите на възстановената от 
Асеневци българска държава. Стените й са били покрити с фрески, фрагменти, от които 
бяха намерени при проучването във вътрешното й пространство. Църквата е 
пострадала, вероятно при земетръс през втората половина на ХVІ в., но веднага е 
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възстановена. Последното й разрушение е през ХІХ в. според строителен надпис за 
възстановяването й от митрополит Дионисий през 1840 г.  

Паметникът е нагледен пример за развоя на църковното строителство през 
вековете в Мелник, в него е отразена строителната хронология и историята на града, с 
което той е много атрактивен като туристически обект, в какъвто се превърна още по 
време на разкопките. Положено е начало на аварийното му укрепване. 

- Археологическите проучвания във В. Търново – паметниците на Трапезица и 
църквата „Св. Иван Рилски” в Асенова махала. 

 Проучвания на хълма „Трапезица” Ръководител ст. н. с. Й.Алексиев. 
Мащабните проучвания на Трапезица – вторият основен градоустройствен елемент на 
столицата на Второто българско царство – В. Търново, имат изключителен научен 
научно-приложен характер. Проучени са   главната порта на крепостта и прилежащите 
и  сгради,  нова църковна постройка с богата стенописна украса, квартал от граждански 
постройки  и  гробове с предмети, свързани с ежедневието и литургиката, и запазени 
тъкани от средновековни облекла от  13- 14 в. около втората църква  на   града.    

Цялостно разкрит е и големия манастирски комплекс с прилежащи дворове и 
постройки, на площ около 5 дка, в чиято църква се смята, че са били съхранявани 
мощите на Св. Й. Рилски, както и гробен комплекс, принадлежал вероятно на 
монашеството. 

Църквата „Св. Иван Рилски” в Асенова махала. Ръководители: проф. д. и. н. 
Николай Овчаров (НАИМ – БАН) и ст. н. с. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново). При 
археологически разкопки, южно от храма „Св. Петър и Павел” в гр. Велико Търново са 
разкрити останки от средновековен храм, който въз основа на сведения от Владислав 
Граматик (1479 г.) и Васил Берон (1886 г.) се идентифицира с църквата „Св. Иван 
Рилски”. Храмът е функционирал от началото на ХІІІ в. до кр. на ХVІІ в. Около него са 
проучени 29 гроба, от които този разположен в галерията на храма с открит златен 
пръстен-печат, с изображение на двуглав орел е на виден български аристократ. 
Открити са и златни монети на византийските императори Алексий І Комнин и Йоан ІІ 
Комнин, моливдовул с изображение на Св. Нонус, фрагменти от портативна 
алабастрова икона, сребърни накити, над 300 броя български, византийски, 
западноевропейски и османотурски монети. 

Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН през 
2008 г. беше свързана с различни изяви в музейната сфера. В НАМ бяха реализирани 
изложбите: 
- „Богове, хора, маски” (ред. Ал. Минчев), съвместно с РИМ – Варна; 
- „Българската археология 2008”, НАМ – София; 
- „Европейски дни на историческото наследство” (ст. н. с. д-р М. Ваклинова); 
- „Символи на българската държавност”. 100 години от обявяването на 

независимостта на България, В. Търново и София; 
- 60 години НАИМ в БАН. Изложба постери; 
- „Тракийските съкровища” – Япония, съвместно с МК; 
- Международна изложба „Византия: 543 – 1453 г.”, Кралска академия на изкуствата. 

Лондон; 
- „Проучванията на Трапезица” – Археологическа база Трапезица, В Търново 
- Откриването на годишната изложба на 18.12.2008 г. показа нарасналата 

популярност на инициативата откритите през годината паметници да бъдат 
представяни на широката българска общественост. 

  Завършени са и 10 проекта по «Трансгранични партньорства за устойчив 
туризъм” на програма ФАР. 
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2.3. До три най-важни и ярки научни и или научно-приложни постижения в 
резултат от международно сътрудничество 
   
 Селищна могила Юнаците. Българо-гръцки проект, ръководител ст.н.с. Я. 
Бояджиев и д-р Й. Асланис. Открита е масивна крепостна стена, широка 5 м и запазана 
на височина над 2 м. Тя е построена по време на ранния халколит – около 4600-4700 г. 
пр. Хр. Представлява един вид цитадела, тъй като обхваща най-високата част на 
селището, което се разпростира далеч извън нея. От този период няма толкова масивна 
и добре запазена стена, а и за първи път в Европа се поява концепцията за цитадела. 
 През отчетната 2008 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), както следва: Секция за праистория: 14 (17 автори) доклада 
на научни форуми в чужбина и 8 (18 автори) доклада на научни форуми в страната; 
Секция за тракийска археология: 21 доклада на научни форуми в чужбина и 24 доклада 
на научни форуми в страната; Секция за антична археология: 6 доклада на научен 
форум в чужбина и 17 доклада на научни форуми в страната; Секция за средновековна 
археология: 5 доклада в чужбина и 16 доклада в страната; Секция за нумизматика и 
епиграфика: 9 доклада в страната; ПГИИ: 5 доклада в страната, 7 в чужбина; Отдел 
Експозиции: 8 доклада в страната, 2 доклада в чужбина; Филиал Шумен: 10 доклада в 
страната, чужбина – 1; Филиал Велико Търново: 18 доклада в страната; 

През 2008 г. НАИМ беше организатор или съорганизатор на следните 
научни форуми: 47 Национална археологическа конференция (Шумен.); 
„Международна конференция по геоархеология и археоминералогия” – 29 – 30.10.2008 
г. (съвместно с МГУ); Чествания: „60 години Национален археологически институт с 
музей – БАН” – 18.12.2008 г. 
 

През 2008 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 у нас и 1 в чужбина; Секция за тракийска археология – 1 и 1 
под печат; Секция за средновековна археология – 1; Проблемна група за 
интердисциплинни изследвания – 1; Филиал на НАИМ – Велико Търново – 1. 
Експозиции – 1. Нумизматика и епиграфика – 1; Антична археология – 2 и 1 в чужбина, 
приети за печат – 1. Броят на излезлите от печат публикации е 335 срещу 229 за 2007, 
Броят на приетите за печат публикации е 111 срещу 200 през 2007. 
 Научни публикации в списания и поредици – 129 излезли, 54 под печат – Вкл.: 
 Чуждестранни – 9 излезли (тракийска – 1),  3 под печат,  праистория – 6, под 
печат- 2, антична – 6 и 3, средновековна – 3,  НЕ – 2 , Експозиции – 2,  ПГИИ – 2 , общо 
30 срещу  от 2007 и 16 под печат. 
 Български – тракийска – 52 под печат – 12, праистория- 23 и 5, антична – 18 и5,  
средновековна – 40 и  2, НЕ- 10 и 12, Експозиции – 16,  ПГИИ – 1 и 1 ,  160 отпечатани 
и  37  под печат. 
 Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции и 
тематични сборници – 100 излезли, 146 под печат: 
 Чуждестранни –  33 срещу 46 излезли  и 44 под печат: тракийска 4, под печат – 
11,  праистория- 13 и 8  под печат, антична- 4 и 15, средновековна – 3  и 4, НЕ – 3 и 1 
Експозиции – 5, ПГИИ – 1 и 5. 
 Български – 112 срещу 54  излезли – тракийска – 20, под печат - 14, праистория- 
19 и 9,  67  под печат, антична- 18 и 13, средновековна – 9 и 14, НЕ- 10  и 9, Експозиции 
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– 35, ПГИИ –  1 и 8. 
 

Научно-популярната публикационна дейност за 2008 г. 
 Отпечатани книги и брошури – 17: праистория – 7 тракийска – 4, антична – 3, 
средновековна – 3. 
 Статии във вестници и популярни списания – 203 спрямо около 100 през 2007: 
праистория – 1, тракийска – 20, античност – 29, средновековна – 45, Експозиции –  108 
Участия в ТВ предавания и др.  

Към медийната политика на НАИМ следва да се добави постоянната 
връзка с медиите и включването на много повече обекти и специалисти в медиите. 
Проявява се подчертано желание да се поставят и по-сериозни проблеми в 
медиите от страна на самите журналисти. 

След стартирането на новия уебсайт (http://aim.sofianet.net) на НАИМ през 2005 
г., през 2008 е направена следващата стъпка към   осъвременяването му и 
поддържането с актуално информация. 
 През 2008 г. учени и специалисти от НАИМ са експерти в 65 постоянни 
съвета, фондации и комисии на външни за БАН институции, както и в множество 
целеви междуведомствени комисии за оценка на състоянието на археологически 
обекти, писмено са представени 45 концепции, програми, експертизи, становища, 
консултации и рецензии. 
 Членове на външни на БАН редакционни колегии и отговорни редактори 
на сборници и монографични издания в България са 22 през 2008 г. , а в чужбина – 
на списания – 6. 
  
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
  

Международното научно сътрудничество на НАИМ – БАН през 2006 г. в 
рамките на договори и спогодби на ниво Академия включваше работа по 8 проекта: 

- Българо-френска археологическа експедиция на неолитно селище Ковачево, 
Санданско (по международен договор с Университета на Париж І – Пантеон-
Сорбона, на ниво БАН). В. Николов – съръководител, М. Гюрова – участник. 

- Българо-австрийска експедиция на селищната могила Караново, Новозагорско 
(по международен договор с Университет Залцбург, Австрия, на институтско ниво). В. 
Николов – ръководител. 

- Българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на 
териториите на България и Сърбия”. (по международен договор със САНУ, на ниво 
БАН). - В. Николов - ръководител от българска страна, Т. Стефанова – участник. 

- Българо-френски проект “Най-древните изяви на човешката култура на 
Балканите и корелацията им с културното развитие и палеоекологическите промени 
през плейстоцена в Европа”.  Лого – „BINEK”, което е абревиатура на българското 
название на темата на проекта: Балканите И Началото на Европейската Култура. Н. 
Сираков – ръководител, С. Сиракова, С. Иванова – участници. 

- Българо-гръцки проект „Studies of the Prehistoric Settlement Promachon-
Topolnica“. И. Вайсов – участник. 

- А. Божкова: Ръководител на международен проект: „GDRE Mer Noir” на CNRS 
и БАН. Участие в две международни конференции, проведени с подкрепата на „GDRE 
Mer Noir” в Румъния и Дания.  ст.н.с. ІІ ст. д-р Анелия Божкова 
 - „Аполония Понтика – полис и хора” – българо-френски научно-
изследователски проект, реализиран съвместно с Център „К. Жулиан” – Университет на 
Прованс Екс-Марсилия І; срок на анекса към договора – 2007 г.; Ръководител от 
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френска страна - проф. А. Ермари. Финансиране: от френска страна. Срок за предаване 
за печат на съвместна публикация – м. декември 2008 г 
 - „Авари, прабългари и маджари на Среден и Долен Дунав”; Българо-унгарски 
проект ръководител от българска страна - ст. н. с. I ст. Л. Дончева-Петкова. 

Международното научно сътрудничество на АИМ-БАН през 2007 г. по договори 
на ниво Институт включваше работа по 9 проекта. 

- „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. Я. Бояджиев – ръководител. 

- Проучвания на селищната могила от бронзовата епоха при с. Дядово, 
Новозагорско; Българо-японски проект. Ръководител от българска страна – ст. н. с. II 
ст. д-р Д. Гергова. 

- „Емпорион Пистирос и неговата територия. Археологически разкопки на 
емпорион Пистирос и теренни проучвания по Горна Марица и Западни Родопи”; 
Българо-чешко-френско-английски проект. Ръководител от българска страна - ст. н. с. 
II ст. д-р А. Гоцев. срок на проекта: до края на 2010 г.  

- „Желязо и злато. По следите на металургията на древна Тракия”; съвместен 
българо-германски проект по договор с Вестфалски университет – Мюнстер; 
ръководител от българска страна – н. с. Хр. Попов; срок на договора – 2008 – 2010 г.; 

- Археологически проучвания на римския военен лагер и ранновизантийски град 
Нове до Свищов с Варшавския университет (Полша); 2006 – 2010 г. - срок на новия 
договор за обработка на материалите от разкопките и пълна публикация на обекти ІV – 
военна болница, ХІ – принципии и Х – жилище на трибуна. В рамките на проекта е 
проведена работна среща на членовете на екипа във Варшава, април 2008; към проект 
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.” (Е. Генчева – ръководител); 

- Археологически проучвания на римския военен лагер и ранновизантийски град 
Нове до Свищов с Университета „Адам Мицкиевич”, Познан (Полша). 2006 – 2010 г. – 
срок на новия договор за завършване на разкопките и обработка на материалите за 
пълна публикация на обекти Х (полски) – епископска базилика и резиденция и VІІІА – 
вила екстра мурос; към проект „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.” (Е. Генчева 
– ръководител); 

- „Снабдяване с метал на късноримската монетарница в (Сердика) България”; 
съвместен българо-британски проект за лабораторни изследвания по договор с 
Institute of Archaeology – University College London; срок на договора – 2007-2008 г., 
ст.н.с. Д. Аладжова. финансиране – от британска страна; към проект на САА 
„Материална култура в българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.”  
 - Проучване на тракийското селище от късножелязната епоха при извора 

Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови. - Българо-гръцки  

проект.Ръководител от българска страна М. Тонкова. 

- „Декоративна скулптура по Западното черноморско крайбрежие” – българо-
френски проект по линия на МОН, Програма „Рила 3” Ръководител: ст. н. с. ІІ ст. д-р 
М. Ваклинова. 
 
3.3. Участие в проекти в чужбина: 

 
През 2008 г. участие в проекти в чужбина регистрираха 15 специалисти на 

НАИМ: секция по праистория, 1 – тракийска археология, 3 – Секция антична 
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археология, Лаборатория - 1. 
Международното сътрудничество в областта на археологията се разраства, както 

по отношение на проблематиката, така и с разнообразието на формите на 
сътрудничество. Българските археолози са канени  и за самостоятелно участие в 
разработвани международни и европейски проекти. Чрез участието на института като 
партньор в Европейски научни програми, НАИМ все повече навлиза в европейското 
научно пространство с разработки на българска проблематика от общоевропейско 
значение. Увеличава се и броят на публикациите, с които завършват отделни етапи или 
окончателно цялостни разработки по проекти. 

Перспективите за разширяване на международното сътрудничество и 
инициативността на българската страна биха могли да бъдат по-широки, ако 
финансовите възможности за осъществяване на фундаментални и дългосрочни 
изследвания са по-големи. 
 
4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 

 
През 2008 г. 16 учени и специалисти от НАИМ водиха 31 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”), и 
един в чужбина – Държавен университет в Жешув, Полша, като общият хорариум 
възлиза на 2040 часа. Отделни лекции са изнасяни и лекционни курсове (хорариум от 
общо 97 часа) в 4 чуждестранни университета. 

 9 специалисти са провели 15 семинара. 
 С научно ръководство на 19 дипломанти от 3 университета бяха ангажирани 
12 учени. 

Бяха представени 5 рецензии на дисертационни трудове. 
   12 специалисти са провели упражнения и лятна практика на повече от 110 
студенти от различни ВУЗ в страната и чужбина НАИМ. 

 В организацията и реализирането на общо 14 школи, семинари и презентации 
за студенти и докторанти участваха 8 учени. 
 14 учени са ръководители на 17 редовни докторанта в рамките на НАИМ 
към 2008. 3 души са на самостоятелна подготовка. От 20 докторанти 14 са жени. 
Защитили през 2008 г. – 1 специалист Р. Милчева. 

 Проектът на НАИМ „Българският принос в съкровищницата на Европейското 
културно наследство” с ръководител ст. н. с. Б. Петрунова е от голямо значение за 
образователните аспекти на дейността на НАИМ, насочени към широката публика. 
 
5. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Ремонтна дейност е осъществена в сградата на ул. Венелин, с оглед създаването 
на по- добри условия за работа. 
 
6. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАИМ за 2008 г.  
 

Утвърдената субсидия от БАН за 2008 г. възлиза на 1 511 700, която сума се 
отпуска по следните §: заплати, осигуровки, обезщетения по КТ, ел. енергия, вода, 
отопление, охранителна дейност, докторанти – облекло и СБКО. 
Разходът по тези § възлиза на 1473487 лв. 

В НАИМ през 2008 г. са постъпили собствени приходи – 1978625 лева. 
В това число: 
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1. От Министерство на Културата     529 000. 
10 % за НАИМ       37 758. 
- За разкопки във В. Преслав     100 000. 
- За разкопки в Плиска      165 000. 
- За разкопки В. Търново     150 000. 
- За разкопки с. Борисово, общ. Елхово   100 000. 
- Целево за застраховки на експонати и консервация на международни 

изложби – 14000 лв. 
2. От договори сключени с МОН – ф. Науч. изследвания – 14 500 лв. 
3. От договори сключени с външни организации  за арх.разкопки и проучвания 

с ФРПИ и НАПИ       1 085 065. 
     10 % за НАИМ       44 602 

 4. През м.Декември 2008 г. постъпили суми – 599 478 за разкопки през 2009 
година. 

• Договор за съвместна дейност с „Бавари” ООД 62 312. 
• Провеждане на мероприятия в Музея   99 350. 
• Провеждане на изложби в страната и чужбина 73 806. 
• От продажба на билети     104 222. 
• От продажба на сп исания и книги    29 279. 
• Внесени такси от докторанти    930. 

 
Направени по-големи разходи през годината: 
- Ремонт и закупени материали за апартамента на  31 830. 

ул. „Венелин” 16 
- Изработване на шкафове – обзавеждане на 4 кабинета 13 800. 
- Закупуване на компютри, скенери, метални каси, лазерни принтери, ксерокси, 
фотоарапати, GPS, климатици     11 314. 
- Монитори – дарение за болница в гр. Монтана 
 /Детско отделение/       6 000. 
- Закупуване на книги за библиотеката    3 350. 
- Отпечатване издания на НАИМ     54 625. 
- Застраховка на целия личен състав    2 896. 
- Изплатени целеви награди Г. Китов и Д. Агре   2 000. 
- Командировки в страната      25 018. 
- Командировки в чужбина /по решение на Н.С.   7 432. 
- Фонд аспиранти /по решение на Н. С./    2 659. 
- Национална археологическа конференция в гр. Шумен 6 400. 
- Изложби НАИМ 2007/2008 г. в БАН    17 681. 
- Отпечатване на рекламни картички и тефтерчета  6 053. 
- Честване на 18. V и Н. Година     5 452. 
- ПМС 66 – назначени на тр. договор за срок от 12 м  1 476. 
- Чл. 114 втори трудов договор     2 567. 
- Изплатени данъци за използвани имоти 

София, Шумен и В. Търново     21 500. 
 - Разходи за: подържане на ПИИ, климатици, интернет, 

- АТЦ, канц. материали, консумативи, тонери, профилакт. 
   прегледи на персонала, подвързване на книги за  
   библиотеката, пощенски, БТК услуги,  хонорари, за 
   извършена допълнителна работа и други   82194. 
         Общо   304250. 
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Националният археологическия институт и музей е юридическа единица и е 

обособена на самостоятелен баланс и собствена банкова сметка. 
 
7. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА 
ДЕЙНОСТ 

 
Към края на 2008 г. НАИМ беше издател на 15 научни списания и поредици: 
- Археология; 
- Известия на Археологическия институт; 
- Годишник на Националния археологически музей – т. 11, 2007; 
- Разкопки и проучвания; 
- Интердисциплинарни изследвания; 
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика; 
- Дисертации; 
- 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 2008 г. излезе от печат, поради нарушаване на ритъма на издаване, сп. 
Археология, кн. 1-4 за 2007 г. Главен редактор -  проф. д.и.н. В.  Николов. , С. ISSN 
0324-1203. През първата половина на 2009 г. ще бъде отпечатана и Археология 1-4, 
2008; 

- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2008 също ще излезе от печат през 
първата половина на 2009 г.; 

- В поредицата „Разкопки и проучвания” с гл. редактор ст.н.с. М. Ваклинова, е 
отпечатан труда на М. Манов . Селищният живот в долината на Средна Струма според 
античните епиграфски паметници от IV – III пр. Хр. – III в. Сл. Хр., 247 с., Разкопки и 
проучвания, т. 38, ISSN 0205-0722; 

- Разкопки и проучвания, т. XXXIX се очаква да бъде отпечатан през първата 
половина на 2009 г. 

- В поредицата „Дисертации” излезе от печат 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.  

- „Археологически открития и разкопки през 2008 г”. (ред. Д. Гергова), 790 с., 
Faber, ISSN: 1313-0889, продължи да излиза в новото  си оформление, като за 
покриване на интереса към него бе издаден и СД. Ще бъдат направени още някои 
подобрения, за да стане то още по-удобно за ползване. 

През 2008 г., както и в предходните две години в отделно книжно тяло беше 
публикуван „Годишен отчет на НАИМ за 2007 г.”,обогатен с цветни илюстрации, който 
се разпраща до всички висши държавни институции и в системата на БАН. 

Издадена и брошурата „Национален археологически институт с музей – БАН” с 
ред. - съставител – ст.н.с. Д. Гергова, във връзка с международния одит на БАН. 

Бяха издадени и следните заглавия: 
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 - Праисторически проучвания в България: Новите предизвикателства (ред. М. Гюрова), 
274 с., Faber, ISBN 978-954-921-811-4; 

- Югоизточна Европа през античността (VI в. пр. Хр. – нач. VII сл. Хр.), 574 с., 
Faber, Studia in Honorem Aleksandrae Dimitrova Milcheva, (ред. Е. Генчева), 574 с., Faber, 
ISBN 978-954-92181-8-3; 

- Phosphorion. Studia in Honorem Mariae Chichikova, (ред. Д. Гергова), 654 с., АИ 
„Марин Дринов”, ISBN 978-954-322-250-6; 

- Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия 
Пловдив – Свиленград през 2005 г, (ред. В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова), 592 с., 
Faber, ISBN 978-954-775-903-9; 

- Българска археология 2008 (ред. З. Димитров), 96 с., ISBN 978-954-92181-9-0; 
- Праисторически солодобивен център Провадия – Солницата. Разкопки 2005 – 

2007 (ред. В. Николов), 351 с., Faber, ISBN: 978-954-92181-3-8; 
- Християнската култура в България. Материали от националната научна 

конференция в Шумен, 2 – 4.05.2007 г. По случай 1100 г. от смъртта на Св. Княз Борис-
Михаил (около 835 – 907), (ред. П. Георгиев), Faber, ISBN 978-954-775-978-7; 

- „Символи на българската държавност”. 100 години от обявяването на 
независимостта на България, В. Търново, 240 с., Валдекс ООД ВТ; 

- „Богове, хора, маски”, каталог съвместно с РИМ – Варна; 
- Под печат са томовете в памет на ст. н. с. Въжарова и на ст. н. с. Ив. Жандова. 
 
Библиотеката на НАИМ през 2008 г. разполага вече със 71 430 тома 

инвентирана литература., набавена чрез закупуване, обмен, дарения., целеви средства 
от Министерство на културата и др.  

 
Проблеми и Перспективи в развитието на НАИМ: 
 
Проблеми и перспективи специалистите от НАИМ виждат в няколко насоки: 
1. Преформулиране на разработваните теми, финансирани от бюджета на 

БАН в духа на Актуализираната проблематика и нови насоки. 
2. Осигуряване на повече млади специалисти и- с интердисциплинарна 

насоченост 
3. Въвеждане на конкурсното начало при всички назначения. 
4. Полагане на усилия за финансиране на фундаментални изследвания. 
5. Активизиране на Музейния съвет и евентуалното привличане в него на 

чуждестранни съветници, който да разработи дългосрочен план за основните 
изложби, с които България да се включи авторитетно в световния календар на 
археологическите изложби и в културните европейски туристически маршрути. 
Да се планира в перспектива музейната дейност с нови образователни програми. 

6. Издаване на каталози, водачи и други рекламни материали на 
съвременно полиграфично ниво. 

7. Да продължи подобряването на условията на работа. 
8. Да се пристъпи към дигитализиране на фондовете и архива. 
9. Да се активизира участието в Европейски проекти. 
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ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ ЗА 
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ И 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАИМ – БАН ПРЕЗ 2008 Г. 
 
 

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 

 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Явор Бояджиев (Ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА 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. 
Проучването бе съсредоточено в южната периферия на могилата. Установи се наличието 
на крепостна стена, широка в основата си около 5 м и запазена във височина до 2,5 м. Тя 
е глинобитна, заздравена чрез хоризонтални слоеве от камъни. Издигната е през ранния 
халколит, като е образувала цитадела, вътре в която последователните строителни 
хоризонти от средния и късния халколит са довели до оформянето на селищна могила. 
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 през халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 

- Научен консултант на разкопките на с. м. Кошарна (научен ръководител Д. 
Чернаков, РИМ – Русе). Финансиране – от РИМ – Русе. Към проект на СП „Материална 
и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”; 

- Научен консултант на спасителните разкопки на с.м. Иваново (научен 
ръководител д-р Светлана Кавръкова, РИМ-Шумен). Оформени са профили в 
нарушената от машини източна периферия на могилата. Установи се наличието на 
укрепителна система, от която е запазена и падналата палисада – дървена конструкция, 
обмазана с глина. В проучения сектор се установиха пет строителни хоризонта, 
отнасящи се към ранния халколит. Финансиране – община Върбица и спонсори. Към 
проект на СП „Материална и духовна култура през халколита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”. 
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1.2. Други изследователски теми 
 

- Тематичен проект „Приложение на археомагнитния метод в археологията за 
изучаване и запазване на културното наследство. Приложение на резултатите в 
геофизиката към по-добро познание на магнитното поле на Земята”. В сътрудничество с 
Института по геофизика (ръководител ст. н. с. І, дфн М. Ковачева). Въз основа на 
стратиграфско положение, анализ на археологическия материал и 14С дати уточних 
хронологическото положение и датировка на обекти от неолитната, халколитната и 
ранната бронзова епоха, от които са изследвани палеомагнитни образци. Изработената 
последователност на археологическите обекти е основа за разполагане на резултатите за 
трите основни геомагнитни елемента – инклинация, деклинация, интензитет във 
времето, което позволява прецизирането на археомагнитните им криви; 

- Обработка на керамичния материал от селищна могила Юнаците. Заедно с К. 
Чукалев е разработена система за компютърната обработка на керамичния материал от с. 
м. Юнаците. Системата е отворена и широкообхватна и може да се използва за 
обработка на всякаква праисторическа керамика. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в кръгла маса на тема „Послания от камък. Една древна цивилизация 
проговаря” – София, 17.01.2008; 

- Участие в 47 НАК – 26-29 май, 2008, гр. Шумен. Председател на заседанието на 
Секцията за праистория. 
 
б) В чужбина 
 

- Конференция „Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos” – Кълъраш, 20 – 24.Х. – два 
доклада: I. Aslanis, Y. Boyadziev. Die Frühbronzezeitliche Befestigung in Yun atsite; Y. 
Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the V-th 
millennium BC.; Участие в кръгла маса „Международни съвместни проекти – 
възможности и перспективи”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици. 
2.1.1. В чужбина 
2.1.1. Излезли от печат 
 

- Y. Boyadžiev, M. Gurova. Mobilier funéraire de nouveau-nés et d’enfants: cas 
d’étude de la Bulgarie. – BAR International Series 1832, 2008, 87 – 94. ISBN 978 140 730 
316 1 
 
2.1.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
2.1.2. В България 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Y. Boyadziev. Changes in burial rite during the transition from Hamangia to Varna 
culture. – In: The Varna Eneolithic Necropolis and Problems of Prehistory in Southeast 
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Europe. Acta Musei Varnaensis VI, Varna, 2008, 85 – 94. ISBN 978-954-427-787-1 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари, община Момчилград. 

АОР през 2007 г. София, 2008, 85 – 89. ISSN: 1313-0889 
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Селищна могила 

Юнаците, Пазарджишко. – АОР през 2007 г. София, 2008, 89 – 92. ISSN: 1313-0889 
 
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 2008 г. 
 

- Y. Boyadziev. Matrimonial relations in the Chalcolithic based on data from 
cemeteries from Northeastern Bulgaria. – In: Ten Years After: The Neolithic of the Balkans as 
uncovered by the last decade of research. (Proceedings of the Timisoara Symposium, 2007); 

- I. Aslanis, Y. Boyadziev. Die Frühbronzezeitliche Befestigung in Yunatsite; Y. 
Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the Vth 
millennium BC. – In: Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos; 

- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during 
the Vth millennium BC. – In: Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos. 
 
2.2.2. В България  
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Я. Бояджиев. Плоски костни фигурки от енеолитната епоха. – В: – PRAE In 
Honorem Henrieta Todorova (Ed. M. Stefanovich, C. Angelova). Sofia 2007, 79 – 94. ISBN: 
978-954-91587-8-6 

- Я. Бояджиев. Нови данни за селищното устройство и жилищната архитектура 
през неолита и халколита. - В: М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания в 
България: Новите предизвикателства. София, 2008, 246 – 251. ISBN: 978-954-92181-1-4 

- Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. 
Праисторическо селище „Чавдарова чешма” – Симеоновград. – В: Спасителни 
археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 
2005 г. (В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова ред.). Велико Търново, 2008, 95 – 135 
(студия). ISBN: 978-954-775-903-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Я. Бояджиев. Украшения за уста от късния халколит. – В: Сборник в чест на Н. 
Сираков”; 

- Я. Бояджиев, Й. Асланис. Укрепление от втория етап на РБЕ в селищна могила 
Юнаците. – В: Сб. „Катинчаров”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- 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. 
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в) Участие в проекти в чужбина 
 

- Координатор от българска страна на проект на Centre National de la Recherche 
Scientifique – Франция, на тема „A la recherché du „millénaire perdu”: le peuplement en 
Grèce du Nord et dans les Balkans au IVe millénaire av. J.-C.” (ръководител Зои Цирцони). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Лекции 
 
 - Погребални обичаи през неолита и халколита. НБУ, 30 часа. 
 
4.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
 - 2 дипломанти – 1 от СУ и 1 от НБУ; 
 - Лятна практика: 2 от СУ, 3 от НБУ – на селищна могила Юнаците. 
 
5. ЕКПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на Дирекционния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на междуведомствения Съвет за теренни проучвания; 
- Член на „Временна анкетна комисия за проучване на случая с участието на ст. н. 

с. д-р Дочка Аладжова в експертна комисия за оценка на задържани предмети на КГПП 
„Връшка чука”; 

- Член на комисия за обсъждане на състоянието на обектите Перперекон и Татул; 
- Член на комисия за преглед на документите по обявени конкурси за н. с. ІІІ – І 

ст., шифър 05.03.01 стара история/праистория и ст.н.с. ІІ ст. по шифър 05.03.12; 
- Член на комисия за избор на докторанти към секция Праистория; 
- Член на разширен съвет на катедра „Археология” към ИФ на СУ „Климент 

Охридски” за обсъждане на хабилитационен труд; 
- Участие в работна среща в гр. Балчик за обсъждане на проектозакона за 

културното наследство; 
- Член на инициативната група по учредяване на сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация на българските археолози”. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия за базовата програма на специалност “Археология” – НБУ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на сп. Известия на Археологическия Институт; 
- Член на редколегията на сп. Studia Praehistorica. 
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б) В чужбина 
 

- Почетен редактор на Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Участия в радиопредавания: по БНР – програма „Хоризонт” и „Хр. Ботев”; 
радио RFI; 

- Интервюта за телевизии: БТВ, Телекабел; 
- Интервюта за ежедневници: „24 часа”, „Труд”, „Новинар”, „Марица”, „Знаме”, 

„Национална бизнес поща”. 
-  
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
 - Подготвени и представени находки, текст и снимки от обект “Юнаците” – 
Пазарджишко и текст и снимки за постер за обект Иваново – Шуменско за експозицията 
„Новопридобити материали във фонда на НАИМ през 2008 г; 
 - Текст и снимки за постер на обект Юнаците, Пазарджишко в БАН. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Ръководител на Секция Праистория; 
- Зам. председател на Асоциация на българските археолози. 

 
 

н. с. д-р Виктория Петрова (Секретар на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководител на спасителни сондажни археологически проучвания на обекти 21 
и 22, лот 3, (км 275+250-276+100) по АМ Тракия, до с. Хаджидимитрово, Ямболско за 
периода 30.03.2008 – 05.05.2008 г. Финансирането е по договор с Национална агенция 
„Пътна инфраструктура”. Към проект „Материалната култура през неолита в 
българските земи”. Направени са общо 71 сондажа. В рамките на обект 21 са 
регистрирани 18 ями, принадлежащи към къснонеолитната култура Караново ІV. В 
обект 22 са проучени две антични ями, в които са разкрити и къснонеолитни 
материали; 

- Заместник-ръководител на археологическите проучвания в тел Провадия-
Солницата за месеците август-септември. Към проекти на СП „Материална и духовна 
култура на халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”. 
Разкрити бяха останките от постройки от късния неолит и средния халколит, от 
комплексната укрепителна система от средния халколит, както и от среднохалколитния 
производствен център. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Подготовка за публикация на керамичните комплекси от постройки 1 и 2, както 
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и яма 8 от селищна могила Провадия-Солницата, включваща оформянето на графични 
табла и писането на текстове. Към проект на СП „Материална и духовна култура на 
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 

- Подготовка на документацията от археологическите проучвания на обекти 21 и 
22, лот 3, (км 275+250-276+100) по АМ Тракия, до с. Хаджидимитрово, Ямболско. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в 47 НАК - Шумен, 26-30.05.2008 с доклад в съавторство с В. Николов 
на тема: Къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана бунар 2. 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в международен колоквиум „Сол, практики и познания”, Яш 
(Румъния), 1 – 5 октомври 2008 г. Доклад: Le centre de saunage Provadia-Solnitsata durant 
le Chalcolithique. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- В. Николов, В. Петрова, П. Лещаков, Е. Атанасова, Н. Еленски, С. Игнатова, К. 
Бояджиев, Д. Такорова, М. Люнчева, М. Доткова. Археологическо проучване на 
къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана бунар 2. – В: Археологически открития 
и разкопки през 2007 г. София, 2008, 57 – 60. ISSN 1313-0889 

- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков1 Е. Атанасова, П. Стоянова, 
М. Люнчева. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център 
„Провадия-Солницата” при гр. Провадия. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 63 – 65. ISSN 1313-0889 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- В. Петрова. Международен колоквиум „Сол, практики и познания”, Яш, 
Румъния, 1-5 октомври 2008 г. – Археология (под печат). 
 
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 2008 г. 
 

- В. Петрова. Разпространение на купите с две вертикални дръжки през късния 
халколит в Горнотракийската низина. – В: М. Гюрова (ред.). Праисторически 
проучвания в България: новите предизвикателства. София, 2008, 168 – 177. ISBN 978-
954-92181-1-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
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- В. Петрова. Периодизация и териториален обхват на култура Караново VІ – под 

печат. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
 
2.3.2. У нас 
 

- В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. 
Разкопки 2005-2007 г. София, НАИМ – БАН, 2008, 352 стр., вкл. 148 образа. ISBN: 978-
954-92181-3-8 
В колективната монография съм автор или съавтор на следните части: 

В. Петрова, П. Лещаков. Археологически контекст на тел Провадия-Солницата, 
23 – 33; 

В. Николов, В. Петрова. Тел Провадия-Солницата: археологически проучвания, 
стратиграфия и периодизация, 35 – 50; 

В. Петрова. Пласт 3: керамичен комплекс, 209 – 218; 
В. Петрова. Пласт 3: дребни находки, 218 – 220; 
В. Петрова. Постройка 1: архитектура и вътрешно устройство, 227 – 244; 
В. Петрова. Постройка 1: керамичен комплекс, 244 – 268; 
В. Петрова, П. Лещаков. Ограден ров: халколитна керамика, 297 – 309. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководство на лятна практика на 2 студенти от НБУ. 
  
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на междуведомствена комисия за установяване степента на проученост на 
раннонеолитно селище Ябълково, Хасковско; 

- Член на комисия за инвентаризация на предметите от благородни метали във 
фонд Праистория на НАИМ – БАН. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на изданието „Археологически открития и разкопки”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Секция за праистория. 
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Ст. н. с. І 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 с Университета на Париж І – Пантеон-Сорбона, 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 
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”); 

- Проучване на селищната могила Солницата край Провадия. Ръководих голям 
интердисциплинен екип, който извърши двумесечни разкопки на най-ранния в Европа 
праисторически солодобивен център. Разкрити бяха останките от постройки от късния 
неолит и средния халколит, от комплексната укрепителна система от средния халколит, 
както и от среднохалколитния производствен център. Обитателите на могилата и през 
двата периода са произвеждали сол чрез изпаряване в керамични съдове на разсол от 
съседните извори. (Към проект „Материална и духовна култура на неолита в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проучване на археологическите материали от къснонеолитното ямно 
светилище Дана бунар 2 край Любимец, произхождащи от спасителни разкопки през 
2000, 2006 – 2007 г., с оглед подготовката на окончателна публикация. Светилището е 
най-ранното от този тип в Европа. (Към проект „Материална и духовна култура на 
неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”); 
- Проучване на теренната документация от разкопките на тел Казанлък през 1967-1974 
г. с оглед реконструиране на неразпознато при разкопките светилище от ранната 
бронзова епоха и представянето му в статия; 

- Проучване на селищната могила Караново, Новозагорско (по международен 
договор с Университет Залцбург, Австрия, на институтско ниво). Изследвани са 
археологически материали от раннобронзовия пласт на тел Караново, получени от 
разкопките на българо-австрийската експедиция през 2000-2005 г., с оглед 
подготовката на том V от окончателната публикация. (Към проект „Материална и 
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”); 

- Проучвания по международен проект „Многоелементен анализ на фрагменти 
от къснонеолитни керамични съдове за производство на сол от Провадия-Солницата”, 
съвместно с Изследователския център Дрезден-Росендорф, Германия. (Към проект 
“Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”); 
- Проучвания по международен договор между БАН и САНУ „Проучване на 
археологическите култури на територията на България и Сърбия”. Изследвани са 
археологически материали от неолитни обекти в Сърбия (на място) с оглед 
подготовката на публикации на разкопки под мое ръководство в Западна България. 
(Към проект „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста 
на Балканския полуостров”). 
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1.3. Участие в научни срещи 
 
а) в страната 
 

- 45-та Национална археологическа конференция в Шумен, май 2008. 
Представих един доклад в съавторство с В. Петрова „Къснонеолитно ямно светилище 
Любимец-Дана бунар 2” и друг доклад – „Археологически разкопки на солодобивния 
център Провадия-Солницата през 2007 г.” 

- Научна конференция «Проблеми и предизвикателства на археологическите и 
културно-историческите проучвания», организирана от Пловдивския университет, 
Пловдив, окт. 2008 г. Докладът ми носи заглавие „Ретроспекция на солта”. 
 
б) в чужбина 
 

- Международен симпозиум „Сол – практики и знания”, организиран от 
Университета „Ал. Куза” в Яш, Румъния, окт. 2008 г. Представих доклад 
„Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат 
 

- В. Николов. Светилище от ранната бронзова епоха на тел Казанлък. – 
Археология, 2008, 1-4. 
- В. Николов. Рец. за книгата С. Чохаджиев. Неолитни и халколитни култури в 

басейна на река Струма. В. Търново, 2007. – Археология, 2008, 1-4. 
- В. Николов. Използване на солта от древността до наши дни. – Наука, 2009, 1. 

 
2.2. В сборници от конгреси и конференции, в тематични сборници 
2.2.1. в чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- V. Nikolov. Bulgarien, Karten 9-14 (Neolithikum, Äneolithikum). – In: M. 
Buchvaldek, A. Lippert, L. Košnar (Hrsg.). Atlas zur Prähistorischen Archäologie Europas. 
Praha, 2007, 60 – 64. ISBN 978-80-246-0774-0 

- V. Nikolov. Problems of the early stages of the Neolithization in the southeast 
Balkans. - In: M. Spataro, P. Biagi (Eds.). A Short Walk through the Balkans: the First 
Farmers of the Carpathian Basin and Adjacent Regions. Trieste, 2007, 183 – 188. ISSN 1124-
156X 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- V. Nikolov. Prähistorisches Salzgewinnungszentrum Provadia-Solnitsata. – Акти на 
симпозиума „Сол – практики и знания”, Яш, Румъния. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
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- В. Николов. „Стратиграфска последователност” или „стратиграфска 
непрекъснатост”. – В: М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания в България: 
новите предизвикателства. София, 2008, 258 – 260. ISBN 978-954-92181-1-4 

- В. Николов. Най-ранният солодобивен център в Европа / V. Nikolov. The 
Earliest Salt Extraction Center in Europe. - В: Новости 2007 / News 2007. София, 2008, 80 
– 83. ISSN 1313-3233 

- В. Николов. Обредни структури през неолита в българските земи. – In: 
Phosphorion. Studia in honorem Mariae Cicikova. София, 2008, 28 – 34. ISBN 978-954-322-
250-6 

- V. Nikolov. Herausforderungen für die Forschung in Bulgarien: Notwendigkeit von 
Reformen der Organisation und der Finanzierung. – In: Forschung in Bulgarien und 
Rumänien: Probleme und Perspektiven nach dem EU-Beitritt. Sofia, 2008, 73 – 80. ISBN 
978-95492223-1-9 

- В. Николов, М. Класнаков. Сондажни археологически проучвания на неолитна 
селищна могила Борунката до Желязово, Бургаска област. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 60 – 62. ISSN 1313-0889 

- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Атанасова, П. Стоянова, 
М. Люнчева. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център 
„Провадия-Солницата” при гр. Провадия. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 63 – 65. ISSN 1313-0889 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 
 - В. Николов. Колективна находка от къснонеолитни сърпове в тел Провадия-
Солницата. – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. София, 2008; 

- В. Николов. Сакрални комплекси през ранната бронзова епоха в Казанлъшкото 
поле. – В: Сборник в чест на Николай Сираков. София, 2009; 

- В. Николов. Ретроспекция на солта. – В: Сборник в чест на Иван Джамбов. 
Пловдив, 2009. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. 
Разкопки 2005 – 2007 г. София, НАИМ – БАН, 2008, 352 стр., вкл. 148 образа. ISBN 
078-954-92181-3-8. 
В колективната монография съм автор или съавтор на следните части: 

В. Николов. Предговор, 11 – 13; 
В. Николов, В. Петрова. Тел Провадия-Солницата: археологически проучвания, 

стратиграфия и периодизация, 35 – 50; 
В. Николов. Постройка 5: архитектура и съоръжения, 87 – 115; 
В. Николов. Укрепителна система: аналитично описание, датировка и контекст, 

277 – 296; 
В. Николов, П. Лещаков. Ограден ров. Дребни находки, 309 – 317; 
В. Николов. Заключение, 339 – 341. 

 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 

- В сп. Тема, бр.8/2008. 
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Съръководител съм от българска страна на българо-френска археологическа 
експедиция на неолитно селище Ковачево, Санданско (по международен договор с 
Университета на Париж І – Пантеон-Сорбона, на ниво БАН); 

- Ръководител съм от българска страна на българо-австрийска експедиция на 
селищната могила Караново, Новозагорско (по международен договор с Университет 
Залцбург, Австрия, на институтско ниво); 

- Ръководител съм от българска страна на българо-сръбски проект за проучване 
на древните култури в централнобалканската зона (по международен договор със 
САНУ, на ниво БАН). 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 

- Двукратно съм бил домакин на гостуването по проект „Проучване на 
археологическите култури на територията на България и Сърбия” (по ЕБР) на колега от 
Сърбия за съвместни проучвания (проф. Славиша Перич, Археологически институт 
Белград) - общо за 2 седмици. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член-кореспондент съм на Центъра за археология и културна история на 
Черноморския регион в Хале, Германия; 

- Член-кореспондент съм на Австрийския археологически институт във Виена, 
Австрия; 

- Почетен член съм на Института по археомитология в Себастопол, САЩ; 
- Член съм на Европейската асоциация на археолозите; 
- Член съм на ИКОМ. 

 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- Курс лекции „Късна праистория на българските земи” – 30 часа, есенен 
семестър на уч. 2008/2009 г., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Дипломанти: 2 – в СУ „Св. Кл. Охридски” и 1 в ВТУ „Кирил и Методий”; 
- Лятна практика на 2 студенти от ВТУ „Кирил и Методий”. 

 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Докторанти: 2 – в НАИМ – БАН. 
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4.2. Лекции в чужди университети 
 

- Лекция „Prähistorisches Salzgewinnungszentrum Provadia-Solnitsata” – в 
Изследователски център Росендорф, Дрезден, Германия - април 2008 г. 
 
4.3. Следдипломна специализация 
 

- Консултант на археологически разкопки, ръководени от млади колеги - 2 от 
НАИМ-БАН и Бургаски регионален музей. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член съм и председател на НС на НАИМ; 
- Член съм на Специализирания научен съвет по стара и средновековна история, 

археология и етнография към ВАК; 
- Член съм на Съвета за опазване паметниците на културата към МК; 
- Член съм на Националната комисия по морска история към БАН; 
- Член съм на Експертния съвет на Центъра за подводна археология – Созопол; 
- Член на комисия на конкурс за прием на докторанти в НАИМ-БАН – дек. 2008 

г. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Две рецензии по конкурс за стипендии от DAAD; 
- Рецензент по конкурс за избор на редовен член на БАН;  
- Рецензент на дисертация за получаване на научната степен „доктор на 

науките”; 
- Две писмени препоръки за получаване на докторантски стипендии във 

Франция и Германия; 
- Две писмени препоръки за получаване на изследователски стипендии в 

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

- Главен редактор съм на списание Археология, издание на НАИМ. Подготвена е 
и е издадена кн. 1-4, 2007; подготвена и е предадена за печат кн. 1-4, 2008; 

- Главен редактор съм на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ. 
Подготвен е том 13, 2009; 

- Научен редактор съм на публикуваната от НАИМ колективна монография 
Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. 
София, НАИМ-БАН, 2008; 

- Научен редактор съм на публикуваната колективната монография Стара Загора 
– 8000 години. Раждането на Европа. Стара Загора, 2008; 
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- Съредактор съм на публикувания от НАИМ сборник Спасителни 
археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 
2005 г. Велико Търново, 2008; 

- Отговорен редактор съм на предадения за печат Сборник в памет на проф. 
Велизар Велков, София, 2008, който ще бъде издание на НАИМ. 
 
б) В чужбина 
 

- Член съм на редколегията на годишника Старинар, издание на 
Археологическия институт в Белград, Сърбия. Участвах в продготовката на предадения 
за печат т. 57. 

- Член съм на Редакционния комитет на SCIVA – Букурещ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
  - Осъществена чрез многобройни интервюта за централните и регионалните 
вестници в България, кабелни телевизии и регионални радиа в Стара Загора, Нова 
Загора, Провадия и Варна, за Националното радио и други големи радиа, за БТА и 
Агенция Фокус, чрез участие в радио- и телевизионни предавания; 

- Пресконференция в БТА за резултатите от проучването на праисторическия 
солодобивен център Провадия-Солницата; 

- Публична лекция “Праисторическа Тракия” в Стара Загора, март 2008 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Член на Общото събрание на БАН (до м. април). Имах активна позиция при 
избора на председател на БАН - януари-март 2008; 

- Член на български научни организации и комитети; 
- Председател на Хумболтовия съюз в България. Освен рутинните задължения, 

организирах издаването на сборник с докладите от българо-румънската хумболтова 
конференция през дек. 2007 г.; 

- Член на Управителния съвет на Национално движение “Българско наследство“, 
преизбран през 2008 г. 
 
 

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 EAL «BINEK» по договор на ниво БАН 
участвах като координатор и ръководител от българска страна на теренните 
проучвания: 

- Разкопки на палеолитния обект Козарника (съръководител), Белоградчишко, 
които обхванаха: 

а) проучване на късните фази на ранния палеолит предхождащи началото на преход 
към мустериен в горните фациеси на пласт 11b на площ от 6 кв. м. в сектори 7 и 8; 

б) седиментите, включващи д.част на пл.11b, прослойките 11с и г.част на пл 12 
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на 4 кв. м. в сектор 12, които съдържат късни и средни 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 

с въвеждане на разпознатите напоследък седиментологични фациеси и по-детайлни и 
фини литостратиграфски подразделения; 

д) въвеждане на по-големи извадки в приложението 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 
ранно-и средноплейстоценските пластове; 

- Сондажно проучване в пещерата Големи печ (консултант-член на екипа) – 
един новооткрит палеолитен обект при с. Върбово, също в белоградчишкия карстов 
район. Проучването е в рамките на същия (вж по горе) международен проект. След 
един тестов сондаж във входната част през 2007 г., в този сезон бяха осъществени още 
два сондажа. Единият бе в самото начало на входния отвор, на площ от 6 кв. м. и с 
дълбочина 2,5 м., а другият във вътрешността, на площ от 4 кв.м. и с дълбочина 2 м. В 
плейстоценските пластове се установиха следи от краткотрайни посещения на малки 
групи през средния и късния палеолит. Над тях стратификация от късни кошари, 
залягаща върху протоисторическа керамична серия показаха практикуване на 
планинско скотовъдство още от ранножелязната епоха; 

- Сондажно проучване на пещерата Редака ІІ (консултант-член на екипа). Това 
е също така в рамките на регионалното изследване около основния обект Козарника, по 
споменатия международен проект. Бе направен трети пореден сондаж, вече по-близо до 
входа, където се установи начална фаза на късния палеолит, свързана с традиции от 
граветски тип, с аналогии в Козарника.  
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Изследователски престой, три седмици в Университета Бордо 1, където 
продължих актуализацията на базата данни за сравнителните проучвания на 
ансамблите от Козарника, и за развитието на теоретичните и методическите тенденции 
в ранната праистория, участвах в подготовка на презентации за международни форуми 
и редакция на съвместни доклади и публикации; 

- 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 351 с., вкл. 122 фиг., 57 табл.); 

- Работна сесия във втората половина на декември (в наета зала в хотела на БАН 
със средства от проекта) 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 в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната  
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- Доклад, представен на Научни срещи Испания-България „Изследвания в 
областта на човешката еволюция: нови предизвикателства за ХХІ в.” Institut Servantes, 
15 – 17.04.2008. Тема: Н. Сираков „Начално заселване на Европа: данни от Балканите”  
 
б) В чужбина 
 

- Доклад N.Sirakov, J-L Guadelli „Le Paleolithique en Bulgarie. Etat actuel et 
derniers résultats des recherches”, Conference de Programme „L’Origines”, Casablanca – 
Rabat, 27 – 29.05.2008; 

- Доклад J-L. Guadelli, N. Sirakov, в съавторство със S. Ivanova, S. Sirakova, Ph. 
Fernandez, C. Ferrier, J-Cl. Leblanc, V. Popov, M. Marinska, M. Boudadi-Maligne, I. 
Dimitrova, A. Guadelli, J-B. Mallye, V. Miteva, S. Taneva, Ts. Tsanova „Quel peuplement en 
Europe centrale et sud-orientale?: La sequence de Kozarnika, Bulgarie”, International 
Congress „The oldest human expansions in Eurasia from Africa. Favouring and limiting 
factors”, Paris, 26 – 29.11.2008. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Гуадели, Ж. Л., Сираков, Н., Сиракова, С., Иванова, С., Ферие, К., Леблан, Ж. 
Кл., Танева, С., Гуадели, А., Димитрова, И., Спасов, Р. 2008. Нива и райони на 
обитаване от края на ранния и средния палеолит в плейстоценската секвенция на 
пещера Козарника, Белоградчишко. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. НАИМ – БАН, София, 23 – 27, вкл. 3 обр.; 

- Иванова, С., Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Танева, С., Ферие, К., Леблан, Ж. Кл., 
Спасов, Р., Попов, В. 2008. Сондажни проучвания в пещера Големи печ, 
Белоградчишко. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. НАИМ – БАН, 
София, 27 – 30, вкл. 3 обр. 
 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Sirakov, N. and Guadelli, J.-L. A Palaeolithic site in the Kozarnika cave, 
Belogradchik region – In: Cholakov, I and Chukalev, K. (еds) Archaeology in Bulgaria, 2006 
season, American Jurnal of Archaeology, Nr 112 pp 4-5; 

- Sirakov, N. Kozarnika. Les Industries lithiques. Introduction. – In : Guadelli, J. L. et 
Sirakov., N.(eds) Rapport anuel 2008 du Projet de recherche conjoint LEA « BINEK » soumis 
au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 111 – 114; 

- Sirakov, N., Sirakova, S., Dimitrova, I.,avec la collaboration de Guadelli, A. et 
Zlateva- Uzunova, R. Kozarnika. Les Industries lithiques. La base de la partie sommitale de la 
sequence du Paleolithique inferieur. – In : Guadelli, J. L. et Sirakov., N.(eds). Rapport anuel 
2008 du Projet de recherche conjoint LEA «BINEK» soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 
115 – 130; 

- Taneva, S., Sirakov, N. La grotte Golemi Petch. Les industries lithiques. – In : 
Guadelli, J. L. et Sirakov, N. (eds). Rapport anuel 2008 du Projet de recherche conjoint LEA 
«BINEK» soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 201 – 203; 

- Sirakov, N., Kroumov, I. La grotte Redaka II. Les industries lithiques. – In : 
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Guadelli, J. L. et Sirakov, N.(eds). Rapport anuel 2008 du Projet de recherche conjoint LEA 
«BINEK» soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 244 – 255. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Сиракова, С., Иванова, С., Танева, С. 2008. 
Палеолита в пещерите на Северозап. България. Разкопки в пещ. Козарника. – В: 
Българска археология 2008, Каталог, с. 2 – 4, вкл. 5 обр. София, 2008; 

- Танева, С., Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Ферие, К., Леблан, Ж. Кл., Атанасов, Б., 
2008. Палеолита в пещерите на Северозап. България. Сондажни разкопки в пещера 
Големи печ, общ. Чупрене. – В: Българска археология 2008, Каталог, с. 5, вкл. 2 обр. 
София, 2008; 

- Гуадели, А., Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Фернандез, Ф., Крумов, И., 2008. 
Палеолита в пещерите на Северозап. България. Сондажни разкопки в пещера Редака ІІ 
при с. Салаш. – В: Българска археология 2008, Каталог, с. 6-7, вкл. 3 обр. София, 2008. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 

- Ръководител съм 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 статута 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 в 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 съм 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 
 

- Курс „Човекът и най-ранните технологии”, НБУ – 30 часа. 
 
4.1.2 Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- 2 дипломанти, бакалавърска теза от НБУ; 
- 1 дипломант, магистърска теза от НБУ; 
- 10 студенти, лятна практика от НБУ. 

 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- 1 докторант в НАИМ; 
- 1 докторант в НБУ. 



 34 

 
4.3. Организирани школи или семинари 
 

- Лятна археологическа школа за студенти, докторанти и млади проучватели с 
цикъл лекции и дискусии организирани от екипа на проект АЕЛ „БИНЕК”с участие на 
гост-изследователи от ЕС, в полева изследователска база при разкопките на пещера 
Козарника, от 10 юли до 10 август. 

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

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

- 2 интервюта в централни ежедневници; 
- 2 участия в материали и репортажи в централни месечни списания; 
- 3 материала в местни ежедневници; 
- 3 репортажа за централни и локални български телевизии; 
- 1 репортаж за тв верига от ЕС;  
- Участие с екипа на проекта в едночасов филм на bTV. 

 
 

ст. н. с. ІI ст д-р Свобода Сиракова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Взех 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 590 и до края на 
сезона достигнахме дълбочина 615 см. Разкривахме пластове 11а2, 11а’1, 11b ч.п. и т.н. 
Кремъчният и костен материал разкрит в тези пластове се отнася към средните фази на 
ранния палеолит. Финансирането на този проект се осъществява по договора между 
БАН и CNRS. Към проект на СП „Културното развитие на Балканите през палеолита”. 
 
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. Наблюденията и резултатите от изследвания материал бе 
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обобщен в статия предадена за печат в Юбилеен сборник; 
- Във връзка с проекта „Нови данни за праисторическото кремъчно 

производство” – тема, разработвана заедно с колегата Радка Златева-Узунова 
обработихме и подготвихме за печат кремъчни ансамбли от Криводол, Бреница и 
Градешница. Технико-типологическият анализ се базира на около 500 артефакта, които 
се разпределят по следния начин: ядра – предимно едноплощадкови за пластини, 
оръдия, сред които преобладават ретушираните пластини и отломъци; 

- По същата по-горе спомената тема обработих, систематизирах и подготвих за 
печат кремъчната колекция от късноенеолитния обект Заминец, Врачански район. 
Кремъчния ансамбъл се състои от 403 артефакта, които се разпределят по следния 
начин: 8 ядра (сред тях преобладават едноплощадковите за отломъци), пластини и 
отломъци (като преобладават отломъците) и ретуширани форми – 129 екземпляра, като 
най многобройна е групата на стъргалките. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 

- Доклад: J-L. Guadelli, N. Sirakov, в съавторство с S. Ivanova, S. Sirakova, Ph. 
Fernandez, C. Ferrier, J-Cl. Leblanc, V. Popov, M. Marinska, M. Boudadi-Maligne, I. 
Dimitrova, A. Guadelli, J-B. Mallye, V. Miteva, S. Taneva, Ts. Tsanova „Quel peuplement en 
Europe centrale et sud-orientale?: La sequence de Kozarnika,Bulgarie”, International 
Congress „The oldest human expansions in Eurasia from Africa. Favouring and limiting 
factors”, Paris, 26 – 29.11.2008. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г 
 
 - Жан-Люк Гуадели, Н. Сираков, С. Сиракова, С. Иванова, К. Ферие, Жан-Клод 
Леблан, С. Танева, А. Гуадели, И. Димитрова, Р. Спасов. Нива и райони на обитаване от 
края на ранния и средния палеолит в плейстоценската секвенция на пещера Козарника, 
Белоградчишко. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008; 

- N. Sirakov, S. Sirakova, S. Ivanova, S. Staneva, I. Dimitrova, avec la collaboration 
de A. Guadelli et R. Zlateva-Uzunova. Les Industries Lithiques. – In: Jean-Luc Guadelli, N. 
Sirakov et al. Les plus anciennes manifestations de la presence humaine dans les Balkans. 
Mission Prehistorique Francaise en Bulgarie du Nord (MAEE), Cooperation Scientifique et 
Technique ABS (Bulgarie)/IPGQ (Univ. Bx1), LEA „BINEK” ABS (Bulgarie)/CNRS 
(France) рр. 111 – 140. 
  
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Сиракова С., Златева-Узунова Р. (2008). Резултати от технико-типологически и 
суровинен анализ на късноенеолитния кремъчен ансамбъл от обект Заминец (предадена 
на В. Нешева, Юбилеен сборник. 13 с., 4 табла); 

- S. Sirakova, R. Zlateva (2008). Eneolithic and Early Bronze Age Chipped Stone 
assemblages from the settlement mound Ezero, South Bulgaria. – В: Юбилеен сборник, 14 
p., 8 pl.; 

- S. Sirakova (2008). Middle Palaeolithic leaf points from Bulgaria. В: Юбилеен 
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сборник, 15 p. 13 pl. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Сиракова, С., Иванова, С., Танева, С. 2008. 
Палеолита в пещерите на Северозап. България. Разкопки в пещ. Козарника.- В: 
Българска археология 2008, Каталог, с. 2 – 4, вкл. 5 обр. София, 2008. 
 
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 късните секвенции в пещера Козарника. Целта 
на тази обработка е подготовка на добития по време на разкопките кремъчен материал 
за публикации; 

- Взех участие в подготовката на предварителния отчет относно дейността ни в 
теренните и стационарни проучвания в Белоградчишкия район; 

- През месец юни по ЕБР бях в командировка в Бордо, Франция, за две седмици, 
където се запознах с последните, най-нови публикации свързани със среднопалеолитни 
и раннопалеолитни ансамбли в Европа. 
 
 

ст. н. с. д-р Стефанка Иванова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- 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, сред които преобладават тези на 
пещерна мечка. Финансиране – българо-френски проект „Най-древните човешки 
култури в Северна България и корелацията им”. 

- Скални структури в източните Родопи: Сондажи при скален навес „Арката”, с. 
Орешари. Резултати: разкрити са кремъчни ансамбли от холоцена и късния палеолит 
(за пръв път в Източните Родопи). Ръководител - С. Иванова. Финансиране – Фондация 
„Реми”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обхождания в района на селата Джанка, Бенковски, Бел кладенец. Резултати: 
локализирани са праисторически структури за добив на руда и работилници за 
кремъчни артефакти от холоцена. Особен интерес представляват 2-те находища на 
открито на раннопалеолитни артефакти. С тези открития Източните Родопи се 
включват в пътищата на най-ранните миграции на човешките групи към Европейския 
континент. Направени са нови заключения за характера на някои от скалните структури 
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(„шарпани”, „костенурки” и „хармани”). 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; 

- Организиране на фотоизложба на тема „Скалните структури в Източните 
Родопи” в Дом на архитекта” – гр. София. Организиране на „Кръгла маса” по 
проблемите на скалните структури в Източните Родопи с 14 доклада на български и 
един на чужд специалист. Финансиране – Фондация „Реми”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- S. Ivanova. Kozarnika Cave. Sondage IV.: Projet de recherche conjoint: „Les plus 
anciennes manifestacions de la presence humaine en Bulgarie du Nord. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Иванова, М. Златкова. Книга от камък – насоки на проучванията на скалните 
структури в Източните Родопи и встъпителна интерпретация на ролята и значението на 
трапецовидните скални ниши. – В: Геология и минерални ресурси, кн. 1-2, 2008, 8 
страници текст и 1 илюстрация; 

- А. Радунчева, С. Иванова, М. Златкова, Фотоизложба „Послания от камък” 
Каталог към фотоизложбата. 13 стр. текст и снимки. София 2008. Самиздат; 

- M. Gurova, S. Ivanova. The rock shelter of Arkata, Eastern Rhodopes: Preliminary 
archaeological report. – In: R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology 
and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 
Sofia. Sofia, 2008, 22 – 28. ISBN 978 954 353 085 4 

- S. Ivanova. Early human presence and rock-cut structures in the Eastern Rhodopes: 
Preliminary archaeological report. – In: R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). 
Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 
October 2008 Sofia. Sofia, 2008, 22 – 28. ISBN 978 954 353 085 4 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- С. Иванова. Основни проблеми при изследването на най-ранната история на 
човека. Археология и спелеология. – В: Юбилеен сборник на Федерацията по 
спелеология. 11 стр.; 

- Ролята на пещерите в живота на праисторическия човек. Въведение – история 
на пещерните изследвания на територията на България. – В: Юбилеен сборник на 
пещерно дружество Академик. 5 стр. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Сираков, Н., Гуадели, Ж. Л., Сиракова, С., Иванова, С., Танева, С. 2008. 
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Палеолита в пещерите на Северозап. България. Разкопки в пещ. Козарника. – В: 
Българска археология 2008, Каталог, с. 2-4, вкл. 5 обр. София, 2008. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Участвам като ръководител на проучване в сондаж ІV пещера Козарника в 
българо-френски проект „Най-древните човешки култури в Северна България и 
корелацията им”. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. Иван Гацов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на археологическа колекция от Истмия, Гърция; изследвания на 
Университета в Чикаго, САЩ, в археологическата база в с. Кираз Вриси, Гърция – 
26.06 – 3.07.2008; 

- Обработка на каменна колекция от неолитно селище Барчин, район Енишехир, 
Турция – 12.07.2008 до 17.07.2008 г. в базата на холандската експедиция в град 
Енишехир, Северозападна Анатолия; 

- Обработка на каменна колекция от бронзовата епоха – Троя – 20.07 – 
31.07.2008 – в базата на експедицията при с. Тевфикия, Турция; 

- Обработка на каменна колекция от халколитно селище Пиетреле, Румъния - 
10.08.2008 до 31.08.2008 – в базата на на немско-румънската експедиция в с. Пиетреле, 
Гюргево, Румъния. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 

- Lithic Chronologies across the Near East Blaubueren, Germany 13 – 16.04.2008; 
- The Western and Central Anatolia in the 3rd Millennium BC 17 – 20.07.2008, Urla, 

Turkey; 
- Участие в workshop „The problems of earliest occupation оf Central Western 

Anatolia”, Истанбул, Турция. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Ivan Gatsov. Chipped stone assemblages from Ilipinar. Part I. – B: The Ilipinar 
excavations, volume III, (Eds. J. Roodenberg and S. Roodenberg), стр. 227 – 268, 2008. 
ISBN 978-90-6258-321-8 
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2.1.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- I. Gatsov, P. Nedelcheva. Chipped stone assemblages from the Chalcolithic 
settlement at Pietrele, district Gurgiu, Romania. Eurasia Antiqua, Band 14, 5 стр.; 

- Ivan Gatsov, Petranka Nedelcheva. Preliminary results from the analysis of the 
Neolithic chipped stone assemblages. Aruchlo 2007. Bericht über die Ausgrabungen im 
neolithischen Siedlungshügel. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, AMIT, 5 стр. 
ISBN: ISSN 1434-2758/Best. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Б. Атанасов, И. Гацов, М. Гюрова, П. Неделчева. Кремъчни артефакти от 
селището от късната бронзова епоха на големия Остров в Дуранкулашкото езеро, 
Североизточна България. Състояние на проучванията. Годишник на Департамент 
Археология, 2009. 3 стр.  
 
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 2008 г. 
 

- Ivan Gatsov. Systems of raw material procurement and supply in Upper and Eastern 
Thrace and South Marmara region – VII and VI mill BC. Сб. In memoriam Bogdan Brukner. 
Analele Banatului, S.N. Arheologie-Istorie, XIV, 1, стр. 43 – 52, 2006. ISBN 1221-678X 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- T. Efe, I. Gatsov and P. Nedelcheva. The Neolithic Settlement of Keçiçayırı near 
Seyitgazi, Eskişehir. – In: Neolithic in Turkey. (ed. M. Ozdogan), 7 стр. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Ivan Gatsov, Petranka Nedelcheva. Some observations about the chipped stone 
artifacts from Early Bronze Age II settlement at Küllüoba, Eskişehir Region, Northwestern 
Anatolia (В. Славчев съст.) Сб. в памет на Ив. Иванов, Acta Musei Varnaensis, VI, стр. 
207 – 212, 2008, ISBN 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Иван Гацов, Петранка Неделчева. Колективни находки от халколитно селище 
Пиетреле, окръг Гюргево, Румъния. Сб. в чест на Н. Сираков (И. Гацов съставител), 
стр. 5. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт  
 
През отчетния период съм участвал в реализацията на следните проекти в чужбина: 
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- Проект за обработката на археологически колекции от Истмия, Гърция; 
изследвания на Университета в Чикаго, САЩ; 

- 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; 

- Участие в Проект „Троя” – обработка на каменните колекции от Троя VІ и 
Троя VІІ. Съвместни германско-турски изследвания. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- ARHB 101 – Началото на човешката цивилизация, НБУ, 30 часа; 
- 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 
 

- Член на Академичен съвет на НБУ; 
- Член на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ; 
- Член-кореспондент съм на Центъра за археология и културна история на 

Черноморския регион в Хале, Германия; 
- Член съм на Society for American Archaeology. 

 
 

ст. н. с. д-р Мария Гюрова 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми свързани с разкопки 
 

- Научно-изследователска тема „Следи от най-ранно човешко заселване в 
Евразия” (испанско-български проект с ръководител от българска cтрана – ст.н.с. д-р С. 
Иванова (към проект 1 на Секцията „Културно развитие и палеоекологични промени на 
Балканите през късния плейстоцен и ранния холоцен”; 

- Участие в сондажно проучване на обект Арката, община Крумовград, Източни 
Родопи; ръководител на екипа – ст. н. с. д-р С. Иванова (7 – 13.05.2008; 17 – 
27.10.2008). През втория период бяха извършени обхождания в землищата на селата 
Студен Кладенец, Поточница (Момчилградско) и Джанка (Крумовградско); 

- Участие в разкопки на Gran Dolina – TD 10 (Atapuerca, Spain), в рамките на 
испанско-български проект „Coordinación de estudios sobre las primeras ocupaciones 
humanas en Eurasia: intercambios científicos Bulgaria – España”, CENIEH (2 – 12.07.2008). 
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1.2. Други изследователски теми 
 

1. Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на секцията 
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” – проект на Секцията: 

- Раннонеолитно селище Джулюница; разкопки 2005, р-л Н. Еленски; 
- Раннонеолитно селище Ковачево (текущи и стари разкопки); 
- Раннонеолитните селища Слатина (София) и Ракитово (Пазарджишко) – стари 

разкопки; 
- Неолитен и халколитен ансамбъл от праисторическото селище Дреновац 

(Сърбия, Парачин - разкопки на С. Перич през 2004) Парачин, Сърбия; 
- Начало на проучване на материали от селищата Власац и Ариа Баби от района 

на Железни Врата, Сърбия (разкопки на Д. Борич 2005 – 2007). 
2. Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на секцията 

„Материална и духовна култура на халколита в България, централна и югоизточна 
Европа” – проект на Секцията: 

- Халколитен некропол Варна; 
- Колективни находки от кремъчни артефакти от селищна могила Смядово – 

стари разкопки; 
- Халколитно селище в местността „Кайнак дере” до с. Кошарна; разкопки 2008, 

р-л Д. Чернаков; 
 - Къснонеолитен материал от обект Бялата вода, с. Селище Златна Ливада, 
Чирпан; разкопки 2007, р-л Р. Колева; 
 - Селищна могила Бургас; разкопки 2008, р-ли М. Класнаков, Т. Стефанова. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната  
 

- Участие в семинар в рамките на проект „Coordinación de estudios sobre las 
primeras ocupaciones humanas en Eurasia: intercambios científicos Bulgaria – España”, 
Instituto Cervantes, Sofia, 15-19.04.2008; 

- Участие в кръгла маса на тема „Послания от Камък, организирана от ст. н. с. А. 
Радунчева и ст. н. с. д-р С. Иванова, София, 17.01.2008; 

- Участие в 47 НАК - Шумен, 26-30.05.2008; 
- Участие като съорганизатор в международната конференция „Геоархеология и 

археоминералогия. Импакт на науките за земята в изучаването на материалната 
култура”, София, 29-30.10.2008. Доклади: в съавторство с Ч. Начев на тема: Formal 
Early Neolithic Flint Toolkits: Archaeological and Sedimntological Aspects; в съавторство 
със С. Иванова на тема: The rock shelter of Arkata, Eastern Rhodopes: Preliminary 
archaeological report. 
 
б) В чужбина  
 

- Участие в поредния семинар на проект EARTH (ESF) team 2, workshop 4, 
Lipica, Slovenia, 20 – 23 June, 2008, посветен на подготовката на печатно издание (том 
от поредицата монографии на EARTH) на екип 2; 

- Участие в ISSEP (International Summer School on European Prehistory) Nurri, 
Sardinia, 14 – 27.07.2008. Представяне на 3 лекции в общата програма: 
Continuity of the Neolithisation debate: Lithic Perspective from the Balkans; 
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Could be flint tools conceived as diagnostic cultural indicators: case study from Bulgaria; 
Flint knapping experimentation: between archaeology, hobby and marketing; 

- EAA 14th Annual Meeting - Valletta, Malta, 16-21.09.2008. Съорганизатор (с Dr. 
G. Dimitriadia (Italy) & Dr. G. Nash (UK) на научна сесия на тема: Prehistoric technology: 
Cognition and the act of artefact production. Доклад и презентация на тема: Resilience and 
revival of tribulum inserts production: cognitive insight of the prehistoric technology; 

- Участие в международна конференция „The Neo-Eneolithic Period in Сentral and 
South-Eastern Europe”. In honorem of the 85th Birth Anniversary of E. Comşa, Bucгarest, 
Romania, 6 – 12.10.2008. Доклад на тема: Toward the meaning of flint grave-goods: a case 
study 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 2008 г. 
 

- M. Gurova. Towards an understanding of Early Neolithic populations: a flint 
perspective from Bulgaria. – Documenta Praehistorica 35, 2008, 111 – 129.  ISBN 1408 
967X; ISSN 1854 2492 

- М. Gurova. Typology, function, use-wear and context: where is the common vision? 
– BAR International Series 1783. Prehistoric Technology 40 years later: Functional Studies 
and the Russian Legacy, Proceedings of the International Congress Verona (Italy), 20 – 23 
April 2005. Oxford, 2008, 539 – 543.  ISBN 978 140 730 271 3 

- Y. Boyadžiev, M. Gurova. Mobilier funéraire de nouveau-nés et d’enfants: cas 
d’étude de la Bulgarie. – BAR International Series 1832, 2008, 87 – 94. ISBN 978 140 730 
316 1 

- M. Gurova, J. Chabot. Typologie, fonction, traces d’usure et contexte: où est le juste 
milieu? Exemples de Bulgarie, de Troie et de Mésopotamie septentrionale. – BAR 
International Series 1700, 2007, 75 – 87. ISBN 973 140 730 142 6 

- M. Gurova. John Chapman, Bisserka Gaydarska. Parts and Wholes. Fragmentation in 
prehistoric context. Oxford: Oxbow Books, 2007. – Archaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 85 
– 87 (Book review). ISSN 1310 9537 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Гюрова. Laurence Manolakakis. Les industries lithiques énéolithiques de 
Bulgarie. – Internationale Archäologie, Band 88. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf 
GmbH,  2005. – Археология, 1-4, 2006, 248 – 250. ISSN 0324 1203 

- M. 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, 1-4, 206-207 (pецензия). ISSN 0324 1203 

- M. Гюрова. Н. Н. Скакун. Орудия труда и хозяйство древнеземледельческих 
племен Юго-восточной Европы в эпоху энеолита. 2006, Санкт-Петербург: „Нестор – 
История”. – Археология, 2007, 1-4, 207 – 209 (pецензия). ISSN 0324 1203 

- Димитър Чернаков, Мария Гюрова. Аварийни археологически разкопки на 
селищна могила №1 в местността „Кайнак дере”, с. Кошарна. – Археологически 
открития и разкопки през 2007. София, 2008, 68. ISBN 978 954 775 903 9 
 



 43 

2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- M. Гюрова. Кремъчен ансамбъл от праисторическото селище при Харманли. – 
Studia Praehistorica,  18 стр. 12 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 2008 г. 
 

- M. Gurova. Connotation fonctionnelle du mobilier funéraire en silex : exemple de la 
Bulgarie. – In : Bailly M. & Plisson H. (eds.). La valeur fonctionnelle des objets sépulcraux: 
actes de la table ronde d’Aix-en-Provence 25 – 27 octobre 2006, Préhistoire Anthropologie 
Méditerranéennes vol. 14, 2008. Aix-en-Provence, APPAM, 121 – 134. ISSN 1167-492X 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г.  
 

- M. Гюрова. Кремъчни артефакти от Свиленград. – В: В. Николов, Г. Нехризов, 
Ю. Цветкова (ред.) Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната 
линия Пловдив - Свиленград през 2005 г. В. Търново, 2008, 527 – 533. ISSN 1313 0889 

- M. Гюрова. Kаменни артефакти. – В: С. Торбатов (ред.), Скалният комплекс 
Водна-Тъмно край Табачка. Археологическо проучване. Русе, 2007, 59 – 63. ISSN 1311 
0942 

- M. Гюрова. Праисторическите земеделски сечива – индикатори на 
неолитизационния процес. - В: М. Гюрова (ред.). Праисторически открития в България: 
Новите предизвикателста. София, 2008, 39 – 55. ISBN 978 954 921 811 4 

- Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. 
Праисторическо селище „Чавдарова чешма” – Симеоновград – В: В. Николов, Г. 
Нехризов, Ю. Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на 
железопътната линия Пловдив - Свиленград през 2005 г. В. Търново, 2008, 95 – 137. 
ISSN 1313 0889 

- M. Gurova, S. Ivanova. The rock shelter of Arkata, Eastern Rhodopes: Preliminary 
archaeological report. – In: R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology 
and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 
Sofia. Sofia, 2008, 22 – 28. ISBN 978 954 353 085 4 

- M. Gurova, Ch. Nachev. Formal Early Neolithic Flint Toolkits: Archaeological and 
Sedimеntological Aspects. – In: R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). 
Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29 – 
30 October 2008 Sofia. Sofia, 2008, 29 – 35.  ISBN 978 954 353 085 4 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
 
Автор в колективна монография: 

- M. Gurova. Les assemblages en silex d’Ilipinar. II e pаrtie: Aspects fonctionnels.  – 
In: J. Roodenberg, S. A Roodenberg (ed.), Life and Death in a Prehistoric Settlement in 
Northwest Anatolia. The Ilipinar Excavations, Volume III. Leiden: NINO, 2008, 269 – 314. 
ISBN 978 906 258 321 8 
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2.3.2. У нас 
 
Редактор и автор на сборници от конференции: 

- М Гюрова (ред.). „Праисторически открития в България: Новите 
предизвикателста”. София, 2008, 274 с. ISBN 978 954 921 811 4 

- R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology and 
Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 Sofia”. 
Sofia: Publishing House „St. Ivan Rilski”, 2008, 390 рр. ISBN 978 954 353 085 4 
 
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  
 

- Член на международен проект EARTH (Early Agricultural Remnants and 
Technical Heritage) под ръководство на д-р Патриша Андерсън (Франция). Проектът е 
към Европейската научна фондация. В рамките на програмата взех участие в поредния 
семинар на екип 2 в Лепица, Словения през юни 2008; 

- Член на Международен проект “Troia Projekt”, координиран от Университета в 
Тюбонген, Германия под ръководството на проф. Е. Перницка. На този етап се 
подготвя многотомна публикация на проучванията на Троя; 

- Член на екипа от българска страна на двустранен проект „Coordinación de 
estudios sobre las primeras ocupaciones humanas en Eurasia: intercambios científicos 
Bulgaria – España”, към CENIEH, Spain. Ръководители – ст. н. с. д-р С. Иванова (НАИМ) 
и д-р А. Матеос (CENIEH); 

- Ръководител на екипа от българска страна на двустранен проект (в 
партньорство с К. Бонсал, Edingurgh University) „Pilot study of „Balkan” flint sources and 
exchange networks in Neolithic SE Europe”; 

- Член на международен проект „Средното Поморавие в неолитизацията на 
Югоизночна Европа” (под ръководството на д-р С. Перич, Археологически Институт в 
Белград). 
 
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; 

- От 2006 член на международна комисия към UISPP: „Civilisation Néolithique en 
Europe” под ръководството на проф. Жан Гилен, Колеж дю Франс; 

- От май 2008 – член на управителния съвет на Асоциацията на българските 
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археолози (АБА). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- Участие в проект на НАИМ „Българският принос в съкpовищницата на 
Европейското културно наследство”. Публична лекция на тема: Праисторическите 
кремъчни технологии в контекста на когнитивната археология. – НАИМ, 2.10.2008. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти  
 
3 лекции в рамките на международно летен университет в Сардиния (проект към 
Европейската научна фондация). 
 

- Юли 2008: ISSEP (International Summer School on European Prehistory) – Nurri, 
Sardinia. Представяне на 3 лекции в общата програма: 

„Continuity of the Neolithisation debate: Lithic Perspective from the Balkans”; 
„Could be flint tools conceived as diagnostic cultural indicators: case study from 

Bulgaria”; 
„Flint knapping experimentation: between archaeology, hobby and marketing”. 

 
4.3. Организирани школи или семинари 
 

- Организиране на лекция от тематичния семинар на Секцията: лектор Dr. George 
Dimitriadis: The State of European Rock Art Research: Theories, Documentation, 
Conservation & Museology, 15.01.2008; 

- Организиране на лекция от тематичния семинар на Секцията: лектор Dr. 
Jacques Chabot (Laval University): Long blades from the Caucasus and the Near East: 
Retracing the origins of the first standardized agricultural tools, 6.03.2008; 

- Организиране на лекция от тематичния семинар на Секцията: лектор Dr. George 
Dimitriadis: Megalithic Sardinia. 3.11.2008. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Председател на комисия за инвентаризация през 2008 г. на находките от 
благороден метал във фонд. Праистория – работата е свършена в срок и е 
финализирана с доклад. 
 
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, Секция за интердисциплинарни изследвания, кандидат в 
конкурс за научното звание старши научен сътрудник II ст. по специалност стара 
история (праистория), код 05.03.01. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на поредицата Разкопки и проучвания; 
- Член на редколегията на Studia Praehistoria; 
- Главен редактор и съставител на сборника „Праисторически открития в 

България: Новите предизвикателста”. София, 2008, 274 с.; 
- Редактор (в колектив R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova на тома „ 

Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 
October 2008 Sofia”. Sofia: Publishing House “St. Ivan Rilski”, 2008, 390 pp. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Член на Научния Съвет на НАИМ – БАН. 
 
11. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИ НАУЧНИ ИЗЯВИ 
 
а) В чужбина  
 

- Съорганизатор (с Dr. G. Dimitriadis, Dr. G. Nash) на научна сесия в рамките на 
EAA 14th Annual Meeting 16 – 21 September 2008, Valletta, Malta. Тема на сесията: 
Prehistoric technology: Cognition and the act of artefact production; 
 
б) В страната  
 

- Участие в организацията на Международна конференция „Геоархеология и 
археоминералогия. София, 29-30 октомври 2008. 
 
 

н. с. І ст. д-р Крум Бъчваров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Участвах като заместник-ръководител в проучването на тел Провадия-
Солницата. Ръководител проф. д. и. н. Васил Николов, финансиране по дарение. Бяха 
проучени сектори от къснонеолитното и халколитните селища, от халколитната 
укрепителна система и халколитния солодобивен комплекс. Към проект на СП 
“Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проучване на скелетни останки от раннобронзови бебешки гробове в 
керамични съдове от тел Крън, тел Караново и раннобронзовото селище в Нова Загора, 
включително съответната полева, графична и фотодокументация, реализирано през 
август и декември 2008 г. в ИМ Провадия и НАИМ, втори етап от проект на 
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Единбургския университет „Early Bronze Age Babies from Bulgarian Thrace: a 
bioarchaeological, stable isotopic, and radiocarbon study”, ръководители Крум Бъчваров и 
Клайв Бонсал; 

- Проучване на скелетни останки от раннобронзови бебешки гробове в 
керамични съдове от тел Юнаците, включително съответната полева, графична и 
фотодокументация, реализирано през август 2008 г. в РИМ Пазарджик и ИМ Провадия, 
втори етап от международния проект на Единбургския университет и РИМ Пазарджик 
„Раннобронзови бебешки гробове от тел Юнаците: биоархеологическо, 
стабилноизотопно и радиовъглеродно изследване”, ръководители Крум Бъчваров и 
Клайв Бонсал; 

- Проучване на археологически колекции с материали от раннонеолитното 
селище при Малък Преславец, включително съответната полева, графична и 
фотодокументация, реализирано през юли 2008 г. в ИМ Силистра, втори етап от проект 
на фондация Александър фон Хумболт, Германия, „Malak Preslavets Revisited: An Early 
Neolithic Site in the Lower Danube”, ръководител Крум Бъчваров”; към проект на СП 
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”; 

- Взимане на проби от скелетни останки на 16 индивида от гробове, проучени в 
раннонеолитното селище при Малък Преславец през периода 1985-86 г., реализирано 
през август 2008 г. в Института по експериментална морфология и антропология с 
музей – БАН, първи етап от проект на Единбургския университет „The Early Neolithic 
site at Malak Preslavets: a stable isotopic and radiocarbon study”, ръководители Клайв 
Бонсал и Крум Бъчваров; към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита 
в българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 

- Проучване на детски гробни комплекси от Югоизточна Европа, Анатолия, Егея 
и Леванта, проект „Праисторически гробове в керамични съдове”; към проект на СП 
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 

- 14-та годишна конференция на European Association of Archaeologists, Малта, 
16-21 септември 2008. Участвах в Общото събрание на конференцията, както и с 
доклади в две сесии: 

1. Сесия „Around the Body: Funerary Practices in Comparative Perspective”, доклад 
„Babies incomplete: on the origins and symbolism of prehistoric jar burial tradition”; 

2. Сесия „Narrative, Memory and Cosmology”, доклад „The spotted ‘goddesses’: 
tracing back a Neolithic narrative”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- К. Бъчваров. Произход и ранно разпространение на погребението в керамичен 
съд. – Археология, 2007, 1-4, 9 – 20; 

- К. Бъчваров. Lorenc Bejko and Richard Hodges (eds.) New directions in Albanian 
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archaeology: Studies presented to Muzafer Korkuti... – Археология 2006, 1-4, 250 – 252 
(рецензия); 

- К. Бъчваров. Mary E. Lewis. The bioarchaeology of children: Perspectives from 
biological and forensic anthropology... – Археология 2006, 1-4, 253 (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, 
254 – 256 (рецензия). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 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 the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / 
Actes du XV Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006) Vol. 24, Session WS26. 
Oxford: Archaeopress, BAR S1832, 2008, 61 – 70; 

- K. Bacvarov. Jar burials as early settlement markers in southeast European Neolithic. 
– In: M. Spataro & P. Biagi (eds.) A short walk through the Balkans: the first farmers of the 
Carpathian Basin and adjacent regions. Proceedings of the Conference held at the Institute of 
Archaeology UCL on June 20th – 22nd, 2005. (Società per la Preistoria e Protostoria della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 12) Trieste, 2007, 189 – 205; 

- K. Bacvarov. Where Do Children Belong? Neolithic burials in western Bulgaria. – 
In: H. Todorova, M. Stefanovich (eds.) The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. (In 
the steps of J.H. Gaul 2) Sofia: Gerda Henkel Stiftung, 2007, 139 – 146. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 

- Ръководител съм от българска страна на проект „Early Bronze Age Babies from 
Bulgarian Thrace: a bioarchaeological, stable isotopic, and radiocarbon study” на 
Единбургския университет; 

- Ръководител съм от българска страна на проект „Раннобронзови бебешки 
гробове от тел Юнаците: биоархеологическо, стабилноизотопно и радиовъглеродно 
изследване”; 

- Ръководител съм на проект „Malak Preslavets Revisited: An Early Neolithic Site in 
the Lower Danube”; 

- Ръководител съм от българска страна на проект „The Early Neolithic site at 
Malak Preslavets: a stable isotopic and radiocarbon study”. 
 
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 
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изпълнителното бюро; 
- Член на Хумболтов съюз в България. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- Нов Български университет, курс Етноархеология, 30 часа; 
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, курс Праисторическа 

археология на България, 30 часа; 
- Лекция „Произход и ранно разпространение на погребението в керамичен съд”, 

НБУ, май 2008 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на постоянна комисия за оценка на оферти за издания на НАИМ – БАН; 
- Член на многобройни комисии за приемане на преводи от и на английски и 

немски език за сп. Археология и Studia Praehsitorica. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Секретар на редколегията на сп. Археология; 
- Секретар на редколегията на Studia Praehistorica. 

 
б) В чужбина 
 

- Член на редколегията на Acta Terrae Septemcastrensis; 
- K. Bacvarov (ed.) Babies Reborn: infant/child burials in pre- and protohistory. 

Proceedings of the XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006) / Actes du XV 
Congrès Mondial (Lisbonne, 4-9 Septembre 2006) Vol. 24, Session WS26. Oxford: 
Archaeopress, BAR International Series 1832, 2008. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Временно заместващ секретаря на Секция за праистория. 
 
 

Специалист-проучвател Иван Вайсов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- През 2008 год. продължих да работя и по Проект №1 (30) „Studies of the Prehistoric 
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Settlement Promachon-Topolica“ от договора за Българо-гръцко научно-технологическо 
сътрудничество от 1998 г. в частта за публикуване на резултатите от проучванията. 
Ръководител на проекта от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова. Срок 
на изпълнение: безсрочен. Финансирането на проекта е изцяло от гръцката страна. През 2008 
г. не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР. Към проект на СП „Материална и 
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров; 

- През 2008 г. взех участие в научната сесия организирана от гръцката страна с цел 
обработка на керамичния комплекс от Промахон-Тополница (сектор Промахон). Научната 
сесия се проведе в периода 01.10.2008 до 20. 12. 2008 г. в археологическата база 
„Санаториума” при гр. Сидирокастро и във фонда на музея в гр. Серес. През този период, 
обект на обработката бяха целите форми от сектор Промахон: А 2, А4, А7, А9, А10, А20, 
А21, А28, А33, А36, А45, А46, А49, А50, А51, А56, А58, А64, А67, А68, А70, А71, А72, А79, 
А80, А81, А83, А84, А85, А86a, А86b, А87, А89, А90, А91, А93, А94, А95, А100, А104, А106, 
А113, А116, А118, А121, А122, А125, А127, А129, А130, А131, А132, А144, А146, А147, 
А148, А149, А151, А152, А153, А154, А155, А156, А157, А158, А159, А161, А163, А165, 
А170, А171, А172, А173, А174, А176, А185, А186, А187, А191, А193, А196, А197, А198, 
А2001, А203, А204, А205, А206, А210, А211, А212, А226, А228, А229а, А229b, А230, А237, 
А238, А240, А248a, А251a, А251b, А253, А256, А260, А262, А263a, А263b, А265a, А265b, 
А267, А268, А269a, А269b, А270, А276, А277, А278a, А278b, А280, А282, А283a, А283b, 
А285, А310, А311, А313, А315, А319, А321, А327, А397, А400, А435 и съдове без номера: от 
кв. IET (30 бр.), от кв. A (1 бр.), от кв. B (2 бр.), от кв. Г (1 бр.), от кв. Е (1 бр.), от кв. I (16 
бр.), от кв. IE (1 бр.), от кв. IА (1 бр.), от кв. IВ (5 бр.), от кв. IZ (2 бр.), от профила м/у IА-IВ 
и В-Г (2 бр.) и м/у IА и В (1 бр.) – или общо 206 цели форми, съставляващи около 45% от 
целите съдове от сектор Промахон на н.с. Промахон-Тополница; 

- В резултат от научната дейност бeше завършена обработката на всички цели форми 
от сектор Промахон. Липсващите номера в каталога са обработени само статистически, 
затова защото се оказа че, материалите регистрирани под тези номера не дават възможност 
за цялостна реконструкция на формите. Предстои обработката на украсената с битум 
керамика, която е в процес на реставрация; 

- През 2008 г. обработих и археологическите материали (антропоморфна пластика и 
керамика) от сектор Тополница намиращи се на съхранение във фонда на НИМ-София. 
Основно внимание бе отделено на съхраняваните там елементи от архитектурния ред на 
голямо квадратно глинобитно съоръжение с релефната композиция от масивни 
антропоморфни фигури; 

- През 2008 г. започнах обработката на археологическите материали от н. с. 
Подгорица с цел подготовката им за печат. Материалите са на съхранение в фонда на ИМ - 
Търговище. Ръководители на проекта: И. Вайсов (НАИМ – БАН) и И. Ангелова 
(Търговище). Срок: 2008–2010 г. Към проект на СП „Материална и духовна култура на 
неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров“. По тази задача 
дейността ми през 2008 г. беше съсредоточена върху следното: 
 Извърших цялостен анализ на теренната документация (фото и графична 
документация). Отделени бяха годните за печат материали, които представляват около 90% 
от наличната документация. Допълних типологическите таблици за керамиката от 
Подгорица с тези за Усое І и Усое ІІ. По този начин общият анализ на тези комплекси ще 
доведе до една прецизна корелация и на отделянето на общите елементи. Това предизвика 
необходимостта от прецизиране и прекодиране на съществуващата дигитална база от данни 
и преподреждането и според изискванията на статистическата програма SPSS за Windows; 
 - През 2008 г. събрах и обработих човешките кости от н. с. Подгорица. Материалът бе 
класифициран по антропологически данни. Подбрани фрагменти бяха, фото и графично 
документирани. Изготвена е пълна база от данни и е направен планиграфски анализ. При 
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обработката на материала бяха установени множество механични наранявания на 
повърхността на костите. Тази констатация и планиграфското разпределение на 
антропологическите останки показват по недвусмислен начин факта, че става дума за вид 
„антропофагия” с консумативна цел. Концентрацията на тези материали в близост до 
глинобитното съоръжение с големите антропоморфни скулптури и в част от ямите не 
изключва вероятността за култова практика; 
 - През 2008 г. написах частите „История на проучванията” (5 стр.) и „Методика на 
проучванията” (7 стр.). Предстои написването на частите за „Типология на керамиката”, 
„Антропоморфната пластика” и тази за „Антропологическите материали”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в 47 НАК – Шумен. 
 
б) В чужбина 
 
 - През м. февруари участвах с доклад в годишната конференция в гр. Солун (Гърция) 
Докладът бе на тема: „House no 1 in Promachon-Topolnica. Cult structure of the Topolnica-
Akropotamos culture.” (Жилище №1, култова структура на култура Тополница-Акропотамос) 
В доклада бяха представени резултатите от проучването жилище №1 от сектор Тополница. 
Това жилище стана известно с открито в него голямо огнище и голямо квадратно 
глинобитно съоръжение с моделирана върху нея релефна композиция, състояща се от три 
масивни антропоморфни фигури. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Участвах в българо-гръцки проект №1 (30) „Studies of the Prehistoric Settlement 
Promachon-Topolnica”. Ръководител от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. 
Тодорова. Срок на проекта: безсрочен. Не е използвана квотата на БАН по ЕБР. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране по 
програми, финансирани от ЕС, България и др. Проекти, финансирани по програми на „Фонд 
научни изследвания” към Министерството на образованието и науката; 

- Подготвих три проектни предложения за кандидатстване за финансиране по 
програмата на „Фонд научни изследвания” към Министерството на образованието и науката. 
Едно по тематичен конкурс „За научноизследователски проекти – 6. Културно историческо 
наследство и национална идентичност”, едно за конкурс „Идеи” и едно за конкурс „Развитие 
на научната инфраструктура”. Две от тях бяха успешно класирани за финансиране от „Фонд 
научни изследвания” към МОН – 2008 г. 
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- През 2008 г. представих текст и илюстрации за постер, представящ резултатите от 
научното сътрудничество между българските и гръцките учени, работещи по проект „Studies 
of the Prehistoric Settlement Promachon-Topolnica“. Постерът е част от изложбата на НАИМ – 
БАН, представена в края на годината в ЦУ на БАН. 
 
 

Специалист-проучвател Татяна Стефанова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми свързани с разкопки 
 

- Участвах като консултант по праистория в теренно археологическо обхождане 
на землището на гр. Китен, общ. Приморско. Обхождането е част от „Пилотен проект 
Китен: Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство” на 
ЦМИАЕ – Созопол. Ръководител на проекта: Христина Ангелова (ЦМИАЕ – Созопол). 
Финансиране: кметство Китен и Програма ФАР. Обхождането бе извършено през 
периода 08 – 18.04.2008 г. Регистрирани бяха 12 обекта. Ръководители на 
обхожданията: Кръстина Панайотова и Методи Даскалов (Секция за антична 
археология и Секция за средновековна археология, НАИМ – БАН). Изготвен е и 
предаден научен отчет (http://heritage-bg.org/content/view/18/39/). Към проекти на СП 
„Материалната култура през неолита в българските земи” и „Материалната култура 
през халколита в българските земи”; 

- Участвах като заместник-ръководител в сондажно археологическо проучване 
на селищна могила Бургас в землището на Бургас през периода 07.05 – 10.06.2007 г. 
Проучването е свързано с новия териториално-устройствен план на Бургас. Проучена 
бе площ от 70 м2 с цел изясняване на стратиграфията и периодизацията на обекта. 
Проучени са части от опожарени жилища, принадлежащи към два последователни 
раннохалколитни хоризонта. Открити са множество керамични съдове, сечива от 
кремък, камък и кост, керамични битове и култови предмети. Открито е и медно шило с 
костена дръжка. Ръководител на обекта: Мирослав Класнаков (РИМ – Бургас). 
Финансиране: по Договор между РИМ – Бургас и община Бургас. Към проект на СП 
„Материалната култура през халколита в българските земи”. 

 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработвах къснохалколитни и раннобронзови материали от фонда на РИМ – 
Бургас – 30.06 – 02.01.2008 г; 18.08-05.09.2008 г. Към проект на СП „Материалната 
култура през халколита в българските земи”; 

- Подготвяне на рисунки и чертежи за документацията на селищна могила 
Бургас през периода 15.09-30.09.2008 г. Към проект на СП „Материалната култура през 
халколита в българските земи”. 
 
1.3.  Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участвах в конференция посветена на 30 годишнината на Центъра за подводна 

http://heritage-bg.org/content/view/18/39/�
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археология и паметта на проф. А. Фол (Созопол – Китен, 21 – 23.11.2008 г.) с доклад 
„Сондажни разкопки на селищна могила Бургас – 2008 г” (в съавторство с М. 
Класнаков). На същата конференция бяха отчетени и резултатите от „Пилотен проект 
Китен: Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство” на 
ЦМИАЕ – Созопол. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. В България 
2.1.2.1. Излезли от печат 
 

- Петър Лещаков, Мирослав Класнаков, Татяна Стефанова. Спасителни 
археологически разкопки но обект УПИ 8165 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска 
област. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 51 – 54. 
ISBN 1313-0889 

- Мирослав Класнаков, Татяна Стефанова. Сондажни разкопки на селищна 
могила Бургас. – В: Българска археология 2008. Каталог към изложба. София, 2008, 13 
– 15. ISBN 978-954-92181-9-0 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 

- Участвах в разкопките на къснонеолитното селище Дреновац до гр. Парачин, 
Централна Сърбия през периода 03.08 – 13.08.2008 г. Ръководител на обекта: д-р 
Славиша Перич (Археологически на институт, Белград). Пребиваването ми бе в 
рамките на ЕБР, по спогодба между Българска академия на науките и Сръбска академия 
на науките и изкуствата. Към проект „Проучване на археологическите култури на 
териториите на България и Сърбия”. Ръководители на проекта: ст.н.с. д.и.н. Васил 
Николов и Снежана Горянова. Финансиране: по спогодба между БАН и САНИ. 

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

- Участвах в Комисия по установяването на наличността на паметниците от 
благороден метал като член на комисията. Инвентаризацията бе извършена на 
22.12.2008 г. съгласно заповед № І 1034/19.11.08 на Директора на НАИМ – БАН. 
Председател на комисията: ст. н. с. Мария Гюрова. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участвах в подготовката на временната изложба „Българска археология 2008”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Извършвах 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 
 

- Участвах като член на екипа на археологическите разкопки на тел Провадия – 
Солницата, гр. Провадия. Ръководител на екипа проф. д.и.н. Васил Николов. През 
двумесечния сезон продължи проучването на откритите през 2006 и 2007 г. структури 
от късния неолит и средния и късния халколит, като бяха разкрити и нови непроучвани 
през предните години структури. Обитателите на могилата и през двата периода са 
произвеждали сол чрез изпаряване в керамични съдове на разсол от съседните извори. 
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”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Започнах обработката на част от находките (кремъчни и каменни артефакти) от 
къснонеолитно ямно светилище при гр. Любимец с цел последваща публикация. Към 
проекта на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”; 

- Завърших обработката на кремъчната колекция от праисторическа селищна 
могила при с. Желязово – Бургаско и подготвих материала за публикация. Към проекта 
на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”; 

- Завърших обработката на колекцията от каменни оръдия на труда от ранния 
неолит, разкрити на повърхността на ниска селищна могила при с. Доброславци – 
Софийско и представих резултатите на международен симпозиум по геоархеология и 
археоминералогия през октомври 2008 в София. Към проекта на СП „Материална и 
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”; 

- Завърших обработката на микролитните оръдия на труда от пластовете с 
култура Караново ІІІ-ІV и Караново ІV в къснонеолитно ямно светилище при гр. 
Любимец и предадох за публикуване в сборник в памет на проф. Велизар Велков. Към 
проекта на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”; 

- Завърших обработката на кремъчните, костени, рогови, каменни и някои 
керамични артефакти от тел Провадия – Солницата и подготвих получените резултати 
за печат. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в ХLVII Национална археологическа конференция в Шумен; 
- Участие в международната конференция „Геоархеология и археоминералогия. 

Импакт на науките за земята в изучаването на материалната култура”, София, 29 – 30 
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октомври 2008. Доклад на тема: Stone Tools from the Early Neolithic site Dobroslavtsi, 
Sofia Region. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- В. Николов, В. Петрова, П. Лещаков, Е. Анастасова, Н. Еленски, С. Игнатова, 
К. Бояджиев, .Д. Такорова, М. Люнчева, М. Доткова. Археологическо проучване на 
къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана бунар 2. Археологически отчети и 
разкопки през 2007, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2008, 57 – 59. ISSN: 1313-0889 

- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, П. Стоянова, 
М. Люнчева. Археологически проучв ания на праисторическия солодобивен център 
„Провадия-Солницата” при гр. Провадия. Археологически отчети и разкопки през 2007, 
(гл. ред.) Д. Гергова, София, 2008, 63 – 64. ISSN: 1313-0889 
 
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 2008 г. 
 

- Е. Анастасова. Каменни ансамбли от праисторическо селище Българчево: 
типологическа и функционална принадлежност. – В: Праисторически проучвания в 
България: Новите предизвикателства. Доклади от националната конференция по 
праистория, Пещера 26 – 29.04.2006, (ред.) М. Гюрова, София, 2008, 92 – 95. ISBN 978-
954-92181-1-4 
 - E. Anastassova. Stone tools from the Early Neolithic site Dobroslavtsi, Sofia Region. 
In: Geoarchaeology and Archeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-
30 October 2008 – Sofia., (ed.) R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova., Sofia 2008, 49 – 52. 
ISBN 978-954-353-085-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Е. Anastassova. Geometric Microliths from the Lyubimets Late Neolithic Pit 
Sanctuary. – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. София, 2008. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. 
Разкопки 2005-2007 г. София, НАИМ-БАН, 2008, 352 стр., вкл. 148 образа. ISBN 978-
954-92181-3-8 
В колективната монография съм автор на следните части: 

Елка Анастасова. Яма 4: каменни, костни, рогови и керамични артефакти. Стр. 
76-78; 

Елка Анастасова. Постройка 5: дребни керамични предмети. Стр. 161-164; 
Елка Анастасова. Постройка 5: каменни, костни и рогови артефакти. Стр. 165-

172; 



 56 

Елка Анастасова. Пласт 4 и постройка 3: каменни, костни и рогови артефакти. 
Стр. 195-196; 

Елка Анастасова. Пласт 3: каменни, костни, рогови и керамични артефакти. Стр. 
220-224; 

Елка Анастасова. Постройка 1: каменни, костни и рогови артефакти. Стр. 269-
272; 

Елка Анастасова. Ограден ров: каменни, костни, рогови и керамични оръдия. 
317-325. 
 
 

Специалист-проучвател Петър Лещаков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- През месец март участвах в проект Тотални археологически обхождания на 
землището на село Лютиброд, община Мездра, като археолог-проучвател. Ръководител 
ст. н. с. II ст. Сергей Торбатов. 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”. Обходена бе голяма част от землището на селото. При издирванията бяха 
посетени известните в научната литература обекти и открити няколко нови, отнасящи 
се към античността и средновековието. На този етап не бяха регистрирани 
праисторически обекти; 

- През месец април-май ръководих спасителните археологически разкопки на 
обект УПИ I-8532, в м. Буджака, гр. Созопол (Разрешение за теренно археологическо 
проучване № 237/04.04.2008 г.). Финансирането е по Договор 449/11.04.2008 г. между 
НАИМ – БАН и фирма „Аполония Сийсайд ЕООД”. Към проект на СП „Материалната 
култура през неолита в българските земи”. Направените сондажи установиха 
югоизточния край на къснонеолитното селище. В тях бе проучен тънък праисторически 
пласт и няколко вкопани стопански структури. По време на разкопките бе разкрита и 
кариера за камък, функционирала през античността; 

- През периода август-септември участвах като археолог-проучвател в екипа, 
извършващ археологически проучвания на тел Провадия-Солницата. Ръководител: 
проф. Васил Николов. 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”. 
Участвах в проучването на постройка 7 и северния каменен бастион на източната 
порта. И двете структури се отнасят към средния халколит (култура Хаманджия IV). В 
края на разкопките работата ми бе концентрирана в североизточния сектор на 
околомогилното пространство. Там бяха разкрити първите данни за структури и 
съоръжения свързани със солодобива през халколита; 

- През периода септември-октомври ръководих спасителните археологически 
проучвания на обект УПИ II-8040, в м. Буджака, гр. Созопол (Разрешение за теренно 
археологическо проучване № 237/04.04.2008 г.). Ръководител. По договор между АМ 
Созопол и фирма „Райс инвест ЕООД”. Към проекти на СП „Материална и духовна 
култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”. 
Обектът попада в югоизточната периферия на неолитното селище Буджака. Проучени 
бяха девет траншеи, отнасящи се към разкритите в съседния имот останки от антично 
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лозе, голямо опожарено къснонеолитно жилище и няколко къснонеолитни ями; 
- През месец ноември ръководих сондажните археологически проучвания в м. 

Аклади, с. Черноморец (Разрешение за теренно археологическо проучване № 
636/06.06.2008 г.). 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”; 

- През пролетта, при случайно посещение, по повърхността в м. Аклади бе 
разкрито голямо количество материали от късния неолит и ранния халколит. 
Заложените сондажи доказаха, че откритите там материали са преотложени при 
строителните дейности в района и в дълбочина липсват каквито и да е следи от 
праисторически обект. При извършените издирвания бе установено, че те произхождат 
от съседната местност Аклади чеири; 

- През месец декември ръководих спасителните археологически проучвания на 
обект УПИ 9023, в м. Аклади, с. Черноморец (Разрешение за теренно археологическо 
проучване № 636/06.06.2008 г.). По договор между АМ Созопол и фирма „СТАР МИЛ 
ООД”. 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”. Частично бе 
проучена площ от ок. 400 м2. Установено бе, че праисторическия пласт е с дебелина от 
0,70 до 1,30 м. В него бяха разграничени едно ниво от ранния халколит и няколко от 
късния неолит. При разкопките бе открит много добре запазен праисторически гроб, 
над 15 ями и голямо количество находки и керамични материали от двете епохи. В 
пласта от халколита се откриват парчета от медна руда, което дава сведения за една 
много ранна фаза на експлоатация на полиметалните залежи от Медни рид. Резултатите 
от разкопките характеризират обекта като изключително важен за изясняването на 
културното развитие на Южното Черноморие през късната праистория. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- През периода май-юни участвах в обработката на материалите от 
къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана бунар 2. Ръководител: проф. Васил 
Николов. Към проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските 
земи в контекста на Балканския полуостров”. Обработих материалите от пет ями с цел 
публикация; 

- През месец юли завърших обработка на раннохалколитния керамичен 
комплекс от праисторическото селище Джулюница-Смърдеш с цел публикация. 
Резултатите от него ще бъдат обобщени в статия за събиращия се том в памет на 
Никола Ангелов. Материалите са придобити при проучванията на Недко Еленски (РИМ 
– Велико Търново) през 2005 г. финансирани от НАИМ – БАН. Към проект на СП 
„Материалната култура през Халколита”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в 47 НАК, Шумен; 
- Участие в научна конференция посветена на 45 години от създаването на 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” – „ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” и българската археология”, Велико Търново, 27 – 29.11.2008 г. 
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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. 
 

- П. Лещаков, Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на обект УПИ 
8142/8143 в м. Буджака, гр. Созопол. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София, 2008, 49 – 51. ISSN 1313-0889 

- П. Лещаков, М. Класнаков, Т. Стефанова. Спасителни археологически 
разкопки на обект УПИ 8165 в м. Буджака, гр. Созопол. – В: Археологически открития 
и разкопки през 2007 г. София, 2008, 51 – 54. ISSN 1313-0889 

- П. Лещаков, М. Класнаков. Аварийни археологически разкопки на обект УПИ 
8038 в м. Буджака, гр. Созопол, Бургаска област. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2007 г. София, 2008, 54-57. ISSN 1313-0889 

- Д. Недев, П. Лещаков, М. Занева. Аварийни археологически разкопки на обект 
УПИ 8038 в м. Буджака, гр. Созопол (първи етап). – В: Археологически открития и 
разкопки през 2007 г. София, 2008, 309-312. ISSN 1313-0889 

- В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, П. Стоянова, 
М. Люнчева. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център 
„Провадия-Солницата” при гр. Провадия. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 63 – 65. ISSN 1313-0889 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници: 
2.2.2. В България 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- П. Лещаков. Нови сведения за границата между културите Градешница и 
Поляница: по данни от керамиката). – В: М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания 
в България: Новите предизвикателства. София, 2008, 149-158. ISBN 978-954-92181-1-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- П. Лещаков. Керамичният комплекс на раннохалколитно жилище от обект 
Качица, Велико Търново. Сборник „ВТУ и българската археология”. 
 
2.3. Издадени научни книги: 
2.3.2. в България 
 

- В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. 
Разкопки 2005-2007 г. София, НАИМ-БАН, 2008, 352 стр., вкл. 148 образа. ISBN 978-
954-92181-3-8  
В колективната монография съм автор или съавтор на следните части: 

П. Лещаков. Пласт 4: описание, 177-178; 
П. Лещаков. Постройка 3: архитектурни останки, 179 – 180; 
П. Лещаков. Пласт 4 и постройка 3: керамичен комплекс, 181 – 195; 
П. Лещаков. Постройка 3: дребни находки, 195 – 197; 
В. Николов, П. Лещаков. Ограден ров. Дребни находки, 309 – 317; 
В. Петрова, П. Лещаков. Археологически контекст на тел Провадия-Солницата, 
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23-33; 
В. Петрова, П. Лещаков. Ограден ров: халколитне керамика, 297 – 309. 

 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г.: 
2.5.1. Книги и брошури; 
 

- П. Лещаков. Къснонеолитно селище Буджака, Созопол. В: З. Димитров (ред.). 
Българска археология 2008. Каталог към изложба. София, 2008, 8-9. ISBN 978-954-
92181-9-0 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- В периода 22.12 – 23.12.2008 г. участвах като член на комисия назначена от 
директора на НИПК за приемане на археологически проучвания на територията на 
охранителната зона на археологически паметник на културата ”Средновековно селище 
в м. Пода, кв. Крайморие на гр. Бургас”, гр. Бургас, обл. Бургас (Заповед Р-
127/18.12.2008). 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Взех участие в пресконференцията дадена от проф. д.и.н. Васил Николов 
(НАИМ-БАН) по повод новите резултати от проучването на праисторическия 
солодобивен център Провадия-Солницата през 2008 г.; 

- Участвах с материали от разкопките ми на неолитно селище Буджака, гр. 
Созопол през 2008 г., за изготвяне на витрина за временната изложба в НАИМ-БАН 
”Българска археология 2008”. 
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2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ 
 
 

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 некропол от късното Средновековие в 

м. Герена, с. Зимница, о-на Тунджа, по договор с ФРПИ. Проучени са гробни 
комплекси от 16-17 в. сл. Хр.; 

- Ръководител на спасителни разкопки на обект 11 в землището на с. Бенковски, 
община Стара Загора по договор с ФРПИ. Открит е могилен некропол от минимум 5 
могили. Проучен е един гробен комплекс; 

- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила в м. „Лозята”, с. 
Овчарци, о-на Раднево. Финансиране: Мини „Марица-Изток” ЕАД. Проучен е един 
гроб от РБЕ и 6 гроба от Средновековието; 

- Ръководител на археологически разкопки на селище от ІV – ІІ хил. пр. Хр., м. 
Могилата, гр. Домово, община Димово. Проучена е стратиграфията в няколко 
иманярски ями, които напълно са унищожили селището; 

- Ръководител на теренни обхождания по трасето на газопровод „Добрич – 
Силистра” в участъка Добрич – Коларци. Регистрирани за спасителни проучвания са 6 
археологически обекта. 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Обработка на колекция от праисторически материали в читалищната сбирка, с. 

Якимово през м. септември 2008 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр. 15 – 17.04.2008, Карнобат, 

„Контакти между Югоизточна България и Долнодунавския басейн през КБЕ”; 
- Трета международна конференция „Траките и околния свят”, 2 – 4.10.2008, 

Шумен. Съвместен доклад с Р. Рашев, Ст. Станилов, И. Кънев, М. Инкова – „Могилен 
некропол от ІV-ІІІ хил. пр. Хр. в м. Кабиюк, Плиска-Запад”. 
 
б) В чужбина 
 

- Funeral practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. 
Bistrita, Romania, 9 – 11.05.2008. „Bronze Age hocker barrow graves between Danube and 
Balkans”; 

- Ancestral landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and 
Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Eagean, 4th – 2nd millennium BC). Udine, Italy, 15 – 
18.05.2008. „Bronze Age barrow graves between Danube and Balkans – stratigraphy and 
relative chronology”; 

- Участие в международен семинар „Archaeological atlas of Romania – from 
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paleolithic to 1000”, 9 – 11.10.2008, Bucurest, Romania. – „Bronze Age chronological 
horizons in the Lower Danube”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Александров, Т. Христова, А. Попова, А. Йоцова, И. Цветков, Ф. Филипова. 
Археологически проучвания на два обекта в м. Гриндур, землище на с. Антимово и с. 
Кутово, община Видин. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 
2008, 127 – 130, ISSN: 1313-0889 

- С. Александров, Ив. Панайотов, Т. Христова. Спасителни археологически 
проучвания на могилен некропол в м. Каратли, с. Крум, община Димитровград. – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 2008, 257 – 259, ISSN: 1313-
0889 

- С. Александров, В. Петков, Т. Христова, Г. Иванов. Разкопки в северния 
портик на Базиликата, гр. Сандански. – Археологически открития и разкопки през 2007 
г., София 2008, 283 – 287, ISSN: 1313-0889 

- С. Александров. Златни накити от могилен гроб от ІІ хил. пр. ХР. до с. 
Овчарци, о-на Раднево. – В: Сборник в чест на ст.н.с. Христо Буюклиев, Ст. Загора, 
2007; 

- Г. Атанасов, Ст. Александров, Ст. Стойчев. Златни украшения от бронзовата 
епоха във фонда на РИМ – Шумен. – В: „Тракия и околния свят”, МИФ, 14, София, 
2008, 56 – 63. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- S. Alexandrov: S. Alexandrov. Bronze Age barrow graves with extended 
inhumations between Danube and Balkans. Studia Praehistorica, 13, 2009; 

- С. Александров: С. Александров, Д. Александрова. Два нови съда от късната 
бронзова епоха от територията на Augustae, ИНАМ, ХХ, 2009. 
 
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 2008 г. 
 

- S. Alexandrov. Bronze Age hocker barrow graves between Danube and Balkans: 
stratigraphy and relative chronology. – In: „Funeral practices of the Bronze and Iron Ages in 
Central and South-Eastern Europe.” Bistrita, 2009; 

- S. Alexandrov. Bronze Age barrow graves between Danube and Balkans: 
stratigraphy and relative chronology. In: „Ancestral landscapes. Burial mounds in the Copper 
and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Eagean, 4th – 2nd 
millennium BC).” Lion, 2009. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
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- С. Александров. Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр. – В: „Контакти 
между Югоизточна България и Долнодунавския басейн през КБЕ”. Карнобат, 2009; 

- Р. Рашев, Ст. Станилов, И. Кънев, М. Инкова, Ст. Александров. „Могилен 
некропол от ІV – ІІІ хил. пр.Хр. в м. Кабююк, Плиска-Запад”. В: „Траките и околния 
свят”, МИФ, 15, София, 2009; 

- С. Александров. Селище и некропол от Късната бронзова епоха до Вълчедръм. 
В: Р. Колева (ред) Сборник в чест на Стефка Ангелова, София, СУ, 2009. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- С. Александров, Д. Стоянова. По пътищата на времето. (Каталог към изложба). 
София, 2008, ISBN 978-954-92181-2-1 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 

 
- Бронзовата епоха в Средния и Долнодунавския басейни, НБУ – 30 часа; 
- Егейските цивилизации, ВТУ – 45 часа; 
- Погребални обреди в археологията, ВТУ – 30 часа. 

 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- 2 дипломанта от СУ „Св. Кл. Охридски”; 
- 1 дипломант от ВТУ ; 
- 2 дипломанта от НБУ. 

 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 

 
- 1 докторанти от НАИМ – БАН. 

 
4.2. Лекции в чужди университети 

 
- Белградски университет „Могилни гробове от бронзовата епоха в Северните 

Балкани”, 27.11.2008 – 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, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 
а) У нас 

 
- Член на редакционната колегия на „Разкопки и проучвания”; 
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- Член на редакционната колегия на „Studia Praehistorica”; 
- Член на редакционната колегия на списание „Минало”. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Член на ДС на НАИМ – БАН. 
 
 

н. с. ІІ ст. д-р Таня Христова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на Обект 10, Лот 3 по 

трасето на АМ „Тракия”, по договор с ФРПИ. Обектът се намира в землището на с. 
Биково, община Сливен. В източния край на обекта на площ от около 150 м се 
регистрираха вкопани структури от РБЕ. При проучването им се откри концентрация от 
керамични фрагменти и мазилки, както и цели керамични съдове, животински кости и 
каменни и кремъчни артефакти. Установи се, че обектът се разполага в най-източната 
част на посочените километри като излиза и извън тях;  

- Заместник-ръководител на спасителни разкопки на некропол от късното 
Средновековие в м. Герена, с. Зимница, о-на Тунджа, по договор с ФРПИ. 
Проучванията са проведени в периода 1.04.2008 – 8.05.2008 г. Проучени са гробни 
комплекси от 16-17 век сл. Хр. Погребален инвентар не беше открит; 

- Заместник-ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила в м. 
„Лозята”, с. Овчарци, о-на Раднево. Финансиране – Мини „Марица-Изток” ЕАД. 
Проучванията са проведени в периода 5.08.2008-5.09.2008 г. Проучен е един гроб от 
РБЕ, в който не беше открит погребален инвентар и 6 гроба от Средновековието. При 
последните също отсъства погребален инвентар. Около гробовете бяха открити и 
проучени вкопани структури с кръгла форма, които са запълнени с пръст дребни 
костици и малко керамични фрагменти. 

- Заместник-ръководител на археологически разкопки на селище от ІV – ІІ хил. 
пр. Хр., м. Могилата, гр. Димово, о-на Димово. Проучена е стратиграфията в няколко 
иманярски ями, които напълно са унищожили селището; 

- Заместник-ръководител на теренни обхождания по трасето на газопровод 
„Добрич – Силистра” в участъка Добрич – Коларци. Регистрирани за спасителни 
проучвания са 6 археологически обекта. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в конференция „Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр.” 15-17. 04. 
2008, Карнобат, с доклад на тема „Гробни комплекси от средната бронзова епоха от 
Югоизточна България в контекста на културното развитие в Долнодунавския басейн”. 

- Участие в трета международна конференция „Траките и околния свят”, 2-4 
10.2008, Шумен. Съвместен доклад със С. Кавръкова – „Колективна находка от 
бронзови предмети от Лозница, Разградско”. 

- Участие в конференция ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий и българската 
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археология”, 27 – 29.11.2008 г., Велико Търново, с доклад на тема „Западни и северни 
елементи в репертоара на къснобронзовите метални находки”. 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в международна конференция „Funeral practices of the Bronze and Iron 
Ages in Central and South-Eastern Europe”, Bistrita, Romania, 9 – 11.05.2008, с доклад на 
тема „Middle Bronze Age graves with Tei І-ІІІ culture type vessels south of the Danube”. 

- Участие в международен семинар „Archaeological atlas of Romania – from 
paleolithic to 1000”, 9 – 11.10.2008, Bucurest, Romania. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1 Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- T. Hristova, G. Nekhrizov. Ein Bronzeschwert aus der zeit um 1000 v. Chr. aus 
Nordwestbulgarien. – Archaeologia Bulgarica, XII, 2, Sofia 2008, 13 – 24, ISSN: 1310-9537 

- Т. Христова, П. Бънов. Теренни археологически обхождания в землищата на 
селата Биволаре, Божурица, Рибен, Подем и Комарево, община Долна Митрополия, 
област Плевен. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 2008, 
761-762) ISSN: 1313-0889 

- С. Александров, Т. Христова, А. Попова, А. Йоцова, И. Цветков, Ф. Филипова. 
Археологически проучвания на два обекта в м. Гриндур, землище на с. Антимово и с. 
Кутово, община Видин. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 
2008, 127 – 130, ISSN: 1313-0889 

- С. Александров, Ив. Панайотов, Т. Христова. Спасителни археологически 
проучвания на могилен некропол в м. Каратли, с. Крум, община Димитровград. – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 2008, 257 – 259, ISSN: 1313-
0889 

- С. Александров, В. Петков, Т. Христова, Г. Иванов. Разкопки в северния 
портик на Базиликата, гр. Сандански. – Археологически открития и разкопки през 2007 
г., София 2008, 283 – 287, ISSN: 1313-0889 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Т. Христова, М. Христов. Рапира от бронзовата епоха от фонда на НИМ. – 
Известия на националния исторически музей, том ХХ. 
 
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 2008 г. 
 

- T. Hristova. Middle Bronze Age graves with Tei І-ІІІ culture type vessels south of 
the Danube. – In: Funeral practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern 
Europe, Bistrita, 2009. 
 
2.2.2. У нас 
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Т. Христова. Спасителни археологически проучвания на обект 11 А в м. 
Керамлъка, с. Крум, община Димитровград. – В: Спасителни археологически 
проучвания по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград, Велико Търново, 2008, 
ISBN 978-954-775-903-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Т. Христова. Брадва с дупка от бронзовата епоха от с. Телиш, Плевенско. – В: 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий и българската археология”, 27 – 29.11.2008 г., Велико 
Търново, 2009; 

- Т. Христова. Гробни комплекси от средната бронзова епоха от Югоизточна 
България в контекста на културното развитие в Долнодунавския басейн. – В: 
„Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр.” 15 – 17.04.2008, Карнобат, 2009. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Лятна практика на 4 студенти от НБУ на обект 10, с. Биково. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган 

 
- Участие в една междуведомствена комисия на Министерство на културата за 

определяне съдбата на надгробна могила в землището на с. Караново, Новозагорско. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редакционната колегия на Археологически разкопки и открития. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Секция за тракийска археология 
 
 

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 обект 25 по трасето на АМ „Тракия”, 

с. Маленово, Ямболско – м. март – април 2008 година. Проучени са сондажно 300 
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линейни метра в рамките на сервитута на магистралата и са открити негативни 
структури – ями от ранната желязна епоха. Финансиране: НАИМ по договор; 

- Съръководител на спасителни разкопки на обект „Античен некропол на 
Месамбрия” в Несебър, м. април – септември 2008 година. Проучени са над 3000 кв. м. 
площ и над 300 гробни съоръжения от различни археологически епохи. Финансиране: 
община „Несебър”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проучване на чернофирнисова и елинистическа керамика от антична 
Месамбрия, реализирано в периода февруари – март 2008г. с цел подготовка на 
публикации. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в годишна регионална конференция на музеите от Югоизточна 
България с доклад на тема „Спасителни разкопки в ААР „Старинен Несебър” през 2007 
г., февруари 2008 г.; 

- Участие в регионална конференция, посветена на проучванията в източните 
Родопи с доклад на тема „Нови данни за тракийската култура в района на Татул”, 
Кърджали, април 2008 г.; 

- Участие в регионална конференция, посветена на тракийската култура в 
Югоизточна България – Карнобат, с доклад на тема „Тракийско ямно светилище при с. 
Малко Тръново, Чирпанско”, м. април 2008 г. 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в международна конференция на тема „Сивата керамика в 
Черноморския басейн” в Букурещ и Констанца – Румъния, с доклад на тема 
“Монохромна керамика от района на Симеоновград по долината на р. Марица (в 
съавторство с Десислава Василева), септември 2008 г.; 

- Участие в международна конференция на тема „Pottery, people and plases: 
hellenistic pottery” в Дания, с доклад на тема „West slope” керамика от Месамбрия”, 
ноември 2008 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- A. Bozkova. S. Rotroff. Hellenistic pottery. The plain wares. Princeton 2006, AJA, 
рецензия (под печат). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- А. Божкова, П. Делев и И. Вълчев. Археологическо проучване на антична 
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сграда при с. Копривлен, община Хаджидимово. – В: АОР през 2007 г., София, 2008, 
188 – 191. ISSN 1313-0889 

- А. Божкова, В. Хаджиангелов и А. Тенчова. Проучване на надгробна могила в 
с. Продановци, община Самоков. – В: АОР през 2007 г., София, 2008, 274 – 276. ISSN 
1313-0889 

- А. Божкова, П. Кияшкина, М. Даскалов, Т. Марваков, К. Трендафилова 
Спасително археологическо проучване на ул. „Крайбрежна“ в ААР “Старинен 
Несебър”. – В: АОР през 2007 г., София, 2008, 304 – 307. ISSN 1313-0889 
 
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 2008 г. 
 

- А. Божкова. Чернофирнисови чаши с висок крак от класическата епоха от 
България. – В: Югоизточна Европа през античността, VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. 
сл. Хр. (Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva), София, 2008, 114 – 123. 
ISBN 978-954-92181-8-3 

- A. Bozkova. Un groupe de vases à vernis noir d’Odessos. – Bulgaria Pontica Medii 
Aevi 6-7, 2008, 77 – 86. ISSN 1313-3535 

- А. Божкова. Атическите модели в монохромната керамика в Тракия. – In: 
Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. София, 2008, 206 – 213. ISBN 978-954-
322-250-6 

- А. Божкова. Надгробни могили при Симеоновград. Характеристика на обекта, 
устройство на могилите, инвентар на находките, обред. – В: Спасителни 
археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 
2005 г. Велико Търново, 2008, 137 – 160. ISBN 978-954-775-903-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- А. Божкова, П. Делев. Глинени поставки от Тракия – Сборник в чест на доц. 

Стефка Ангелова (под печат); 
- П. Делев, А. Божкова. Археологически проучвания в района на с. Микрево, 

община Струмяни – известния на исторически музей – Благоевград (под печат); 
- А. Божкова. Късноархаичен керамичен фрагмент от Несебър (или още за 

основаването на Месамбрия) – сборник в памет на проф. В. Велков (под печат); 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 

 
- Ръководител на международен проект: „GDRE Mer Noir” на CNRS и БАН. 

Участие в две международни конференции, проведени с подкрепата на “GDRE Mer 
Noir” в Румъния и Дания. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти  
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- Ръководител на лятна практика на трима студенти-магистри, общо 8 месеца. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 

 
- Рецензия на дипломна работа на тема „Бронзовите огледала в некропола на 

Аполония Понтика”, защитена в СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 

 
- Ръководител на докторантурата на Дисислава Василева от НАИМ и на Живко 

Узунов от НБУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган 
 

- Член на постоянната комисия по избор на оферти за изданията на НАИМ; 
- Участие в комисия, назначена със заповед на Директора на НИПК в Созопол, 

септември 2008 г.; 
- Участие в комисия на кандидат-докторантски конкурс в НАИМ, декември 2008 

година; 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Рецензия за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на 
Чавдар Цочев, докторант на СУ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  

 
- Член на редколегията на сп. Археология; 
- Член на редколегията на сборник в памет на проф. В. Велков. 

 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Диана Гергова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Селищна могила при с. Дядово, Новозагорско. Българо-японският екип 

осъществи 20 сезон на съвместните си проучвания в Археологическия парк „Селищна 
могила при с. Дядово”, Новозагорско от 29 август до 25 октомври 2008 г. под 
ръководството на ст. н. с. Диана Гергова и проф. Хитоши Камуро (Токайски 
университет), с участието на български и японски специалисти и 15 японски студенти. 
Цел на изследванията бе устройството на селището и неговата укрепителна система, 
хронологическите граници на малката селищна могила, разположена южно от голямата, 
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както и да се потърсят нови данни за тракийската селищна система в района. На 
източния склон на селищната могила открита част от жилище с каменни основи ,ями и 
пласт от тухли и керемиди от средновековната епоха (11-12 век). Изследвани бяха двата 
праисторическа рова, локализирани в източната част на могилата. Ров № 1 повтаря 
конфигурацията на терена и се датира към късния халколит. Ров 2, изкопан в пълнежа 
на по-стария ров се отнася към ранната бронзова епоха. На малката селищна могилa, 
южно от голямата, въз основа на направените геофизични изследвания бяха заложени 3 
сондажа в участъците с отбелязани аномалии. Бяха открити част от жилище с каменни 
основи, ями и находки от средновековната епоха (11-12 век). В централния сондаж бяха 
установени и четири хоризонта от късния халколит (Караново VІ), част от голяма пещ, 
костени и кремъчни оръдия и керамика. Сондажите показват, че най-интензивният 
живот на малката могила е бил в края на каменно-медната епоха и средновековната 
епоха. 

Северно от Селищна могила Дядово, в южния край на селото, изкопни работи в 
частен двор позволиха да бъде и изследвана стратиграфията на културните 
напластявания на неизвестно селище, които принадлежат на ранната бронзова епоха; 

- Национален резерват „Сборяново”. Проучването, осъществявано под 
ръководството на ст.н.с. Д. Гергова е финансирано от Фонд НИ към МОН по проект” 
Сборяново – кръстопът на култури и религии”. В проучванията участвуваха докторанти 
от НАИМ, специализанти от Франция и студенти от Шуменски университет „К. К. 
Преславски”. Осъществен бе етап от проучването на Голямата Свещарска могила. Чрез 
сондажи бе потвърдено съществуването на локализираната по геофизичен път 
аномалия в центъра на могилата - насип от тъмна трамбована пръст на по малка могила, 
в центъра на която трябва да се очаква и откриването на най-малката локализирана 
аномалия, вероятно гробница, гроб или култово съоръжение. В м. Новите коренежи 
продължава проучването на култовото място от ранно и късноелинистическата епоха. 
Проучени са две каменни съоръжения с култов характер. Открити са отделни 
фрагменти груба тракийска керамика.  

- Спасителни разкопки Карнобат, обект 34, ЛОТ 4. Сондажните проучвания 
установиха съществуването на ритуални ями от ранната бронзова епоха, селище от 
ранно и късножелязната епоха, както и каменна сграда от римската епоха; 

- Сондажни проучвания в Ахтопол. Проучванията са проведени през м. 
октомври с оглед установяването на археологически пласт или структури в границите 
на резервата във връзка с проект за строеж. На дълб. 60 см. бе достигната скала. С 
изключение на отделни фрагменти ранновизантийска керамика, свлечена от акропола 
на града, не са открити структури или културен пласт.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната  

 
- Национална археологическа конференция – Шумен. Май 2008. Доклад: Гергова 

Д. „Българската археология в началото на 21 век”; 
- Международна конференция „Геоархеология и археоминералогия”. София, 29-

30 Oктомври 2008, Доклад: Gergova D. Geoarchaeological Studies in the Sboryanovo 
Reserve; 

- Международна конференция Геоархеология и археоминералогия.София, 29-30 
Oктомври 2008, Доклад: Gergova D. Archaeology and Geophysics in the Sboryanovo 
National Reserve; 

- Първа национална научна конференция „Цепина, Чепинско, Bелинград – 
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хилядолетната история на Северозападните Родопи”, 23-24 октомври 2008. Доклад: 
Гергова Д. „Археологически изследвания в земите на бесите. Проучвания в района на 
Доспат”.  
 

б) В чужбина 
 

- Interdisciplinary conference „Achaemenid Impact in the Black Sea. Communication 
of Powers in Circumpontic Cultures”, Сандбйерг, Дания. 10 – 12 January 2008. Доклад: 
Gergova D. „Orphic Thrace and Achaemenid Persia”; 

- Pontica 2008. Recent research on the Northern and Eastern Black sea in Ancient 
Times. Краков, 22 – 26.04.2008. Доклад: Gergova D. „The Thracians, the Argonauts and the 
Caucasus”; 

- Дъблин. VIII световен археологически конгрес.: Доклад: Gergova D. „The 
transitional period after 1989 and the archaeological heritage of Bulgaria”; 

- Summer School of European Prehistory. Сардиния, Италия. 14-27 юли 2008. 
Доклад: „Gergova D. Thracian landscape, megaliths and burial rites”; 

- Годишна среща на Европейската археологическа асоциация. Малта. 16 – 21 
Септември 2008. Доклад: Gergova D. „The Great Mother Goddess in the Getic religious 
centre of Dausdava. Monuments, Images and conexts. Modern ritual relicts”; 

- 10 International Colloquium of Funerary Archaeology. Румъния, Tулча, Октомври 
2008. Доклад. Gergova D. „Investigations of the South group of the Eastern necropolis of 
Dausdava (Sboryanovo National Reserve)”. 
 
1.4. Готови за стопанска реализация научни продукти. 
 

- Национален резерват Сборяново. Голямата Свещарска могила е готова с етап 
от проучването се за консервация и експониране и превръщане в обект на културния 
туризъм; 

- Национален резерват Сборяново. Тракийско култово място в м. Новите 
коренежи – готови за експониране са проучените култови съоръжения и превръщане в 
обект на културен и свещен туризъм. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Д. Гергова. Встъпление. – АОР за 2007 г. София 2008, 22; 
- Д. Гергова, Т. Кънчева-Русева, Х. Камуро, Г. Секине. Проучвания на селищна 

могила Дядово, община Нова Загора. – АОР за 2007 г., София 2008, 105 – 108; 
- Д. Гергова, М. Кузманов, Я. Иванов. Некропол на бесите при с. Любча, м. 

Орфенското, община Доспат. – АОР за 2007 г., София 2008, 265 – 268. 
 
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 2008 г. 

 
- D. Gergova. Amber in Thrace. Beograd. International amber conference. Beograd, 



 71 

2006; 
- D. Gergova. Thracians, Greeks and Romans in Ancient Anchialo (под печат). „100 

years Nea Anchialo”, Nea Anchialo 2006; 
- D. Gergova. Getic Sanctuaries and Sacred places in North-East Bulgaria; 
- D. Gergova. Orphic Thrace and Achaemenid Persia. In: Achaemenid Impact in the 

Black Sea. Communication of Powers in Circumpontic Cultures; 
- D. Gergova. The Thracians, the Argonauts and the Caucasus. – In: Pontica 2008. 

Recent research on the Northern and Eastern Black sea in Ancient Times. Краков, 22-26.04. 
2008.  
 
2.2.2. В България 
2.2.2.1.Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Д. Гергова. Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Системата от 

ровове м устройството и функциите на селището от бронзовата епоха. В: 
Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. Агато, 2008, 14 – 20; 

- Д. Гергова. Есхарата в гетското погребение - Phosphorion. Studia in honorem 
Mariae Cicikova, Sofia 2008, 255 – 267; 

- Д. Гергова. За M. Чичикова и нейния празник. – Phosphorion. Studia in honorem 
Mariae Cicikova, Sofia 2008, 9 – 18; 

- Д. Гергова. Опазване на културното наследство и култура на опазването. В: Св. 
Георгиев. Правен режим на културното наследство в Република България. Агато 2008, 
3 – 11; 

- Д. Гергова. Българо-японски проучвания в археологически парк „Селищна 
могила Дядово”, Новозагорско през 2008 г. – В: Българска археология 2008. София 
2008, 18-19; 

- D. Gergova, Il. Katevski. Archaeology and geophysics in the Sboryanovo National 
Reserve). – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International 
Conference 29-30 October 2008, Sofia, 374 – 379; 

- D. Gergova. Geoarchaeological studies in the Sboryanovo National Reserve (North-
East Bulgaria) – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the 
International Conference 29-30 October 2008, Sofia, 367 – 373. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Гергова. Българо-полските теренни археологически проучвания в 
Благоевградска област (1978 – 1982) – 30 години българо-полски проучвания по 
долината на Струма. Благоевград; 

- Д. Гергова. Археологически изследвания в земите на бесите. Проучвания в 
района на Доспат. – B: Първа национална научна конференция „Цепина, Чепинско, 
Bелинград – хилядолетната история на Северозападните Родопи. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- Д. Гергова. Съкровището от Вълчитрън. Един мит, преразказан в злато. 35 
маш. стр.   
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
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- D. Gergova. On the beaches of Ponta. Tour. bg. 2008, 2; 
- D. Gergova. Bulgaria – the crossroad of cultures and religions. сп. Tour. bg. 2008, 4 

 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) 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 АИМ. Финансирането е от японска страна. Българо-японският екип осъществи 
съвместните си проучвания от 29 август до 25 октомври 2008 г. Изследванията бяха 
съсредоточени върху устройството на селището и неговата укрепителна система върху 
източния склон на селищната могила, изясняване чрез сондажи на хронологическите 
граници на малката селищна могила, южно от голямата и издирването на нови данни за 
тракийската селищна система в района. На източния склон на селищната могила 
Дядово в кв. R/37・38・39 и S/39 бяха открити структури от средновековната епоха 
(11-12 век), както и два праисторически рова от късния халколит и ранната бронзова 
епоха, маркирали границите на селището. Сондажите на малката селищна могила, 
заложени въз основа на геофизични изследвания показват, че най-интензивният живот 
е бил в края на каменно-медната епоха и средновековната епоха. Открити са част от 
жилище с каменни основи, ями и находки от средновековната епоха (11-12 век) и 
установени четири хоризонта от късния халколит (Караново VІ). Северно от Селищна 
могила Дядово, в южния край на селото, изкопни работи в частен двор позволиха да 
бъде установено съществуването на още едно селище от бронзовата епоха. Бе почистен 
профила и изследвана стратиграфията на културните напластявания, които 
принадлежат на ранната бронзова епоха. 

 
в) Участие в проекти в чужбина 

 
- Командировка в Полша, Краков, 1 седмица (21-27 април) по ЕБР за подготовка 

на проект по линия на двустранното сътрудничество. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 

 
- Член на Управителния съвет на Българския Националния комитет на ИКОМОС 

ЮНЕСКО; 
- Член на Научния съвет на Международната асоциация за погребална 

археология – Браила; 
- Член на Европейската археологическа асоциация; 
- Член на Световния археологически конгрес. Представител в САК за Централна 

и ЮИ Европа и Централна Азия. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища  
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- 1 дипломант – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 
- Лятна практика на 20 студенти от Шуменски университет „Св. Константин 
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Преславски”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
  
 - 1 редовен докторант в НАИМ по Тракийска археология; 

- 1 редовен докторант на съвместна подготовка с Университета в Женева и 
НАИМ; 

- 1 специализант по архитектура и реставрация от Университета в Бордо – 3 
месеца; 

- 1 специализант - докторант по късна бронзова епоха от Университета в Познан 
  3 месеца. 
 
4.2. Лекции в чужди университети 

 
- Лекционен курс „Археология на България”– Държавен университет – Жешув, 

Полша – 30 часа. 
 

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

 
- Член на Проблемен съвет към БАН „Културно историческо наследство и 

национална идентичност; 
- Член на Националния съвет за опазване на паметниците на културата – 

Министерство на културата; 
- Член на експертна група „Севтополис” – Министерство на културата. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 

 
- Рецензия на „Идеен проект за разширение на постоянната археологическа 

експозиция в Регионален Исторически музей – Разград”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 
а) У нас  

 
- Д. Гергова: Поредица „Хелис”. Редактор-съставител; 
- Д. Гергова: Поредица Getica. Редактор-съставител; 
- Д. Гергова: Сборник в чест на Р. Катинчаров. Редактор-съставител; 
- Д. Гергова: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008. 

Редактор-съставител; 
- Д. Гергова: Отчет на Националния археологически институт с музей за 2007 г. 

София 2008. Редактор-съставител; 
- Д. Гергова: Phosphorion. In honorem M. Cicikova. Sofia 2008. Редактор-

съставител; 
- Д. Гергова: Национален Археологически институт с музей. Брошура. Редактор- 

съставител Гергова: Д. Член на редколегията на сп. Tour. bg. 
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б) В чужбина 

 
- Сп. Istros. (Румъния).Член на Редакционната колегия. 

  
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 
- Участие в ТВ поредицата „Непозната земя”; 

  - Участие в ТВ предавания „7 дни”, ТВ „Европа”; 
  - Участие в радиопредавания по „Хр. Ботев”; 

- Агенция Фокус; 
- Интервюта за вестници: Новинар, 168 часа, 24 часа, Бизнес поща, и др. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с материали в подготовката на изложба „Българската археология 2008 
г.”; 

- Участие с материали в подготовката на изложба „60 години НАИМ”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 
- Научен секретар на НАИМ. 

 
 

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. 
Разрешение за теренно археологическо проучване № 605/13.05.2008 г. Ръководител на 
съвместната българо-чешко-британска-френска експедиция за проучване на емпорион 
Пистирос и неговите околности. Продължи работата в отделни сектори на територията 
на обекта. При работата на общо 4 експедиции през 2008 г. (3 български и 1 
чуждестранeн екипа). Усилията бяха съсредоточени в близост до източната крепостна 
стена – на север и юг от портата и бастиона. Започнаха археологически разкопки на 
участък, който се намира между стената на емпориона и проучената през миналите 
години масивна каменна постройка. Разкрита и допроучена бе част от настилката на 
улицата, а също така и канализацията на града с няколко преустройства. 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 чуждестранните експедиции – 
Карловия университет в Прага (Чешка република); 

- Редовни археологически разкопки на тракийското светилище при с. Бабяк, 
общ. Белица. Разрешение за теренно археологическо проучване № 427/07.05.2008 г. В 
изпълнение на Договор BG 2004/016-782.01.06.03.20 „Тракийските светилища от двете 
страни на Българо-Гръцката граница” бяха проведени разкопки на светилището при с. 
Бабяк. Проучена бе площ от около 60 м2 в източната част на обекта, в неговата 
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периферия. Бяха открити и документирани каменни струпвания, които са натрупвани 
през различни периоди от функционирането на тракийското светилище – края на 
ранножелязната епоха и елинистическия период. Финансиране на разкопките: по 
Договор програма ФАР на Европейския съюз и Република България; 

- Сондажни археологически проучвания на обект от І хил. пр. н. е. под № 20 км. 
240+850 – 241+700 по трасето на АМ „Тракия” ЛОТ 2 в землището на с. Стоил 
Войвода, община Нова Загора. Разрешение за теренно археологическо проучване № 
286/24.03.2008 г. Разкопките имаха за цел да установят границите на обекта, а също и 
характера на културните напластявания. Вероятно се касае за селищен обект от І хил. 
пр. н. е. Документирани бяха подови нива, останки от огнище, археологически 
материали от този период и късната античност; 

- Осъществен надзор по време на строителните работи на обект № 2 по трасето 
на ЖП линията Пловдив – Свиленград в землището на с. Поповица, община Садово, 
обл. Пловдив. При посещението на археологическия обект не бяха установени 
археологически ситуации и археологически материали. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Производство и разпространение на местната керамика, работена на 
грънчарско колело в района на Емпорион Пистирос. Одобрена изследователска тема от 
колектива, който извършва проучванията на обекта. Финансиране на проекта: 
Археологически музей „Проф. М. Домарадски – гр. Септември. 

- Ръководител на археологическите проучвания на общ проект „Тракийски 
култови центрове в Западни Родопи” – съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски, Благоевград. 
Проведени бяха допълнителни изследвания на локализирани обекти с цел да са изясни 
тяхната характеристика. Не са провеждани археологически проучвания. Работа по 
подготовка на публикация за постигнатите резултати през предишните кампании. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Първа национална научна конференция „Цепина, Чепинско, Велинград – 
хилядолетна история на Северозападните Родопи”, 23-24 октомври 2008 г. Доклад на 
тема „Тракийски светилища в Западните Родопи, І-во хилядолетие пр. Хр.” 
 
б) В чужбина 
 

- International Congress: „Greeks and Thracians at the coast line and the inland of 
Thrace at the years before and after the Great Colonialisation”, Тасос октомври 2008 Доклад 
на тема „Емпорион Пистирос – последни резултати от проучванията” съвместно с В. 
Танева и Л. Домарадска /на английски/. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- А. Гоцев. Проучвания на ранножелязната епоха в Югоизточна България – 
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няколко десетилетия по-късно. – Phosphorion. Studia in Honorem Mariae Čičikova. D. 
Gergova (ed.). Sofia, 2008, 109 – 113; 

- А. Гоцев. Светилището при Бабяк: проучвания в сектор „Западно подножие на 
ТОП”. В: Ред. М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата 
археологическа среда” София 2008, 45 – 65; 

- А. Гоцев. Проучвания на тракийските светилища в Западни Родопи. В: Ред. М. 
Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа 
среда” София 2008, 194 – 235; 

- А. Гоцев, М. Тонкова. Археологически проучвания на територията на община 
Белица. В: Ред. М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата 
археологическа среда” София 2008, 5 – 9; 

- А. Гоцев, Е. Божинова. Керамика от ранножелязната епоха от светилището при 
Бабяк. В: Ред. М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата 
археологическа среда” София 2008, 73 – 94; 

- А. Гоцев: М. Тонкова, А. Гоцев. Светилището при Бабяк: проучвания в сектор 
„Топ” и сектор „Юг”. В: Ред. М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк 
и неговата археологическа среда” София 2008, 65 – 72; 

- М. Тонкова, А. Гоцев. Светилището при Бабяк. Заключение. В: Ред. М. 
Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа 
среда” София 2008, 190 – 193; 

- М. Тонкова, А. Гоцев. Могила в м. „Св. Богородица”, землището на гра Белица. 
В: Ред. М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското светилище при Бабяк и неговата 
археологическа среда” София 2008, 256. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- А. Гоцев „Проблеми на прехода между бронзовата и желязната епоха в 
Югоизточн България” – Доклади от конференция на тема „Културата в Югоизточна 
България през ІІ – І хил. пр. н. е.” Карнобат 2008 (под печат); 

- В. Танева, А. Гоцев, Л. Домарадска, Н. Ангелов, В. Дунева. „Теренни 
обхождания в района на Горна Марица и Западни Родопи” – Акти наМеждународна 
археологическа конференция „Издирване на недвижими археологически паметници: 
Постижения и перспективи. 30 години от българо-полската експедиция в 
Благоевградска област”. Благоевград (под печат); 
 
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 2008 г. 
 

- A. Gotzev. Theemporion Pistiros and its cultural and natural environment. 
Cambridge 2008, /in print/; 

- A. Gotzev, L. Domaradska, V. Taneva. Emporion Pistiros – recent stage of 
investigations. /in/ Acts of International. Congress "Greeks and Thracians at the coast line and 
the inland of Thrace at the years before and after the Great Colonialisaation” /in print/. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 

 
- Колективна монография под редакцията на М. Тонкова, А. Гоцев „Тракийското 
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светилище при Бабяк и неговата археологическа среда” София 2008. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Ръководител съм на съвместен българо-чешко-английско-френски 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 

 
- Работна среща в Кавала (Гърция) по проблемите на гръцките емпории по брега 

на морето и във вътрешността на Тракия. Април 2008 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Венета Върбанова защитена дипломна работа „Тракийски светилища в 
Родопите” при Нов Български университет. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Яна Димитрова – докторант в Секция за Тракийска археология при НАИМ – 
БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 

 
- Ръководител на Секция по археология към „Научно-изследователски център за 

древни европейски и източно средиземноморски култури" при ЮЗУ „Неофит Рилски” – 
Благоевград; 

- Член на междуведомствена група за осигуряване на изходни данни по базисен 
проект за експониране на място на античния град Севтополис във водите на яз. 
„Копринка” край гр. Казанлък. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Изработване на експозиционен план и обновяване на музейната експозиция в 

градския музей на гр. Белица, област Благоевград в изпълнение на Договор BG 
2004/016-782.01.06.03.20 „Тракийските светилища от двете страни на Българо-Гръцката 
граница”, финансиран по програма ФАР наЕС и Република България. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Панайотов 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Научен консултант на спасителни археологически разкопки на обект 10, Лот 3 

по трасето на АМ „Тракия”, по договор с ФРПИ. Обектът се намира в землището на с. 
Биково, община Сливен. В източния край на обекта на площ от около 150 м се 
регистрираха вкопани структури от РБЕ. При проучването им се откри концентрация от 
керамични фрагменти и мазилки, както и цели керамични съдове, животински кости и 
каменни и кремъчни артефакти. Установи се, че обектът се разполага в най-източната 
част на посочените километри като излиза и извън тях; 

- Научен консултант на спасителни разкопки на некропол от късното 
Средновековие в м. Герена, с. Зимница, община Тунджа, по договор с ФРПИ. 
Проучванията са проведени в периода 1.04.2008-8.05.2008 г. Проучени са гробни 
комплекси от 16-17 в. сл. Хр. Погребален инвентар не беше открит; 

- Научен консултант на спасителни разкопки на надгробна могила в м. „Лозята”, 
с. Овчарци, община Раднево. Финансиране – Мини „Марица-Изток” ЕАД. 
Проучванията са проведени в периода 5.08.2008 – 5.09.2008 г. Проучен е един гроб от 
РБЕ, в който не беше открит погребален инвентар и 6 гроба от Средновековието. При 
последните също отсъства погребален инвентар. Около гробовете бяха открити и 
проучени вкопани структури с кръгла форма, които са запълнени с пръст дребни 
костици и малко керамични фрагменти. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1 Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Александров, Ив. Панайотов, Т. Христова. Спасителни археологически 
проучвания на могилен некропол в м. Каратли, с. Крум, община Димитровград. – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 2008, 257 – 259, ISSN: 1313-
0889 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- Методика на археологията; 30 часа; първи семестър, СУ „Св. Климент 
Охридски”; 

- Теория и методи в археологията; 30 часа; първи семестър, СУ „Св. Климент 
Охридски”; 

- Погребални обреди в археологията; 30 часа; втори семестър, СУ „Св. Климент 
Охридски”; 

- Погребални обреди и културно развитие през бронзовата епоха; 30 часа; първи 
семестър, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
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- Научен ръководител на 3 докторанти, 2 СУ „Св. Климент Охридски” и 1 ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Член на редакционната колегия на списание Археология. 

 
 

ст. н. с. І ст. д-р Милена Тонкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- 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. 
Проучванията бяха съсредоточени в най-високата част на светилището, където започна 
разкриването на масивна постройка, най-вероятно храм, както и на негативен комплекс 
с останки от жертвоприношения на животни. Към проект на СТА “Проучване на 
тракийската култура през късножелязната епоха”; 

- Ръководство на геофизично и сондажно археологическо проучване на 
многослоен археологически обект от късния неолит, ранно желязната и късножелязната 
епоха при с. Сърнево, община Раднево (обект 5, ЛОТ 2, по ОВОС на автомагистрала 
Тракия). Финансирането е по договор между НАИМ и ИАП. Бе извършено цялостно 
геофизично проучване. Ри археологическото проучване бяпха открити останки от 
жилища и други структури от късния неолит, ранножелязната и късножелязната ипоха 
и подемен материал от римската епоха. Към проект на СТА “Проучване на тракийската 
култура през късножелязната епоха”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Ръководство на проект към НФНИ 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.”. Бе извършено графично, фото и текстово 
документиране на 30 сребърни и 10 златни накита от колекцията на НАИМ, анализ на 
елементния им състав в Лабораторията на НАИМ при БАН и структурен анализ на 
накитите от сребро. Започна изработването на параметри за създаване на база данни. 
Бяха направени консултации с база данни на Лабораторията за проучване и 
реставрация на френските музеи, в Лувъра, в Париж. Към проект на СТА „Проучване 
на тракийската култура през късножелязната епоха.  

- Продължаване на научната обработка на откритите през всички досегашни 
кампании на проучванията на светилището при Бабяк във връзка с подготовката на 
публикацията „Светилището при Бабяк и неговата археологическа среда” по проект за 
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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. Към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през 
късножелязната епоха”. 

- Работа по проект (съвместен с Георги Атанасов† и Станимир Стойчев от 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 60 пръстена – печата от колекцията на музея. Бе 
направени рисунки на находките и аналитичната част на каталога. Към проект на СТА 
„Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Участие в национална научна конференция „Югоизточна Тракия ІІ – І хил. пр. 

Хр. в Карнобат през м. април 2008 г. с доклад на тема „М. Тонкова. Тракийско ямно 
светилище от късножелязната епоха при с. Малко Тръново, община Чирпан – източен 
сектор”; 

- Участие в международната конференция на тема „Геоархеология и 
археоминерология”, 29-30 октомври 2008, в София с постер на тема„ M. Tonkova. 
Archaeological evidence for the exploitation of gold ore deposits at the villages of Kolio 
Marinovo (Sarnena gora mountain) and Babyak (West Rhodopes) in antiquity. 
 
б) В чужбина 

 
- Участие в 17 Конгрес по класическа археология, Рим, 21 – 26 септември 2008 г. 

с доклад на тема: M. Tonkova. Le style grec dans l’orfèvrerie de la Thrace hellénistique: 
pièces d’orfèvrerie et parures d’harnachement de cheval. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици  
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- М. Тонкова, А. Гоцев. Археологическо проучване на тракийското светилище 

при с. Бабяк, Западни Родопи. – В: АОР за 2007, София, 2008, 148-149; 
- М. Тонкова, П. Караилиев. Ямно светилище от късножелязната епоха (обект 

„Двора”) и средновековно селище и некропол (обект „Двора”) в центъра на бившето 
село Гледачево, общ. Раднево. – В: АОР за 2007, София, 2008, 168 – 170; 

- М. Тонкова, И. Караджинов. Археологическо проучване на обект ямно 
светилище от V – нач. на ІІІ в. пр. Хр. в м. Карабюлюк при с. Ябълково (обект 9, км. 
222.050-223.570 по ОВОС на ж.п.линията Пловдив-Свиленград. – В: АОР за 2007, 
София, 2008, 171 – 173; 

- М. Тонкова. Тракийски център в м. Халка Бунар, с. Горно Белево, община 
Братя Даскалови. - в: АОР за 2007, София, 2008, 222 – 225; 

- М. Тонкова, Я. Иванов. Археологически проучвания на „могилата със 
саркофага” и могила №ІІ в м. Белишка чука, гр. Белица, Благоевградска област. – В: 
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АОР за 2007, София, 2008, 271 – 273; 
- М. Тонкова: М. Тонкова, А. Гоцев. Теренни обхождания на територията на 

община Белица- в: АОР за 2007, София, 2008, 773-774. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- I. Kuleff, M. Tonkova, T. Stoyanov. Chemical composition of gold pectorals from 
ancient Thrace (5th-4th century BC), под печат. 
 
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 2008 г.  

 
- M. Tonkova. Le style grec dans l’orfèvrerie de la Thrace hellénistique: pièces 

d’orfèvrerie et parures d’harnachement de cheval. – В: Акти на 17 Конгрес по класическа 
археология в Рим, Италия, под печат. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г.  

 
- М. Тонкова: М. Тонкова. Взаимни (реципрочни) влияния в ювелирната мода на 

Траки и келти през ІV-ІІІ в. пр.Хр. –в: Миф, 14, Тракия и околният свят 2, София 2008, 
184 – 206; 

- M. Tonkova: M. Tonkova. Archaeological evidence for the exploitation of gold ore 
deposits at the villages of Kolio Marinovo (Sarnena gora mountain) and Babyak (West 
Rhodopes) in antiquity. – in: R. I.Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (Eds). Geoarchaeology 
and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 
Sofia, Publishing House “St. Ivan Rilski”, Sofia 2008, 266 – 270; 

- M. Tonkova: M. Tonkova. Jewellery Fashion of the Western Pontic Colonies in the 
Hellenistic Times (from the territory of Bulgaria). – in: M. Stefanovich, Chr.Angelova (eds.) 
PRAE. In honorem Henrieta Todorova, Sofia 2007, 279 – 294. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 

 
- М. Тонкова, А. Гоцев: М. Тонкова, А. Гоцев (ред.). Тракийското светилище при 

с. Бабяк и неговата археологическа среда. София, 2008 г., 256 стр., вкл. 312 образа; 
В колективната монография съм автор или съавтор на следните части: 

А. Гоцев, М. Тонкова. Археологически проучвания на територията на община 
Белица; 

М. Тонкова. Към археологическата карта на община Белица (Резултати от 
теренните обхождания в община Белица през 2007 г.); 

М. Тонкова. Светилището при Бабяк: обща характеристика, проучвания на 
„Малкото възвишение” (сектор „Север”); 

М. Тонкова: М. Тонкова, А. Гоцев. Светилището при Бабяк: проучвания в сектор 
„Топ” и сектор „Юг”; 

М. Тонкова. Даровете от късножелязната епоха на светилището при Бабяк; 
М. Тонкова. Преносими олтари и съдове с украса в стил „Цепина” от 

светилището при Бабяк; 
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М. Тонкова, А. Гоцев. Светилището при Бабяк. Заключение; 
М. Тонкова. Надгробна могила в м. Белишка чука, гр. Белица. 

 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 

 
- Осъществяване на научен проект „Франция и българското археологическо 

наследство”, в периода октомври-декември 2008, Института за история на изкуството и 
археологията в Париж, Франция; 

- 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”, (Съвместно с 
Кристиан Ланд от Musee d’Archeologie Nationale de St. Germain en Laye в 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”; 

- Ръководител от българска страна на одобрен проект за съвместно българо-
гръцко археологическо проучване на тракийското селище от късножелязната епоха при 
извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови.  
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 

 
- Курс на тема „Антично ювелирно майсторство”, към катедра „Археология” при 

СУ „Кл. Охридски”, 45 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- Ръководство на 10 студенти по време на участието им в археологическите 

проучвания на обектите при с. Сърнево, община Раднево и с. Бабяк, община Белица. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 

 
- Рецензия на магистърската теза на Венета Върбанова към департамент 

„Археология” при НБУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 

 
- Научно ръководство на докторантската теза на Ивайло Караджинов, редовен 

докторант към секция по Тракийска археология при НАИМ – БАН на тема: „Ямни 
комплекси от І хил. пр. Хр. в Горнотракийската низина”; 

- Научно ръководство на докторантската теза на Миглена Василева, редовен 
докторант към секция по Тракийска археология при НАИМ – БАН на тема: „Фибулите 
в Тракия през късножелязната епоха”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- В комисия по актуализиране на колекцията от благородни метали от 

репрезентативния фонд на НАМ. 
- В комисия на Министерството на културата (НИПК) във връзка с опазването и 

бъдещото проучване на надгробни могили в община Братя Даскалови, Старозагорска 
област и с. Гърмен, Благоевградска област, 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”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Редактор (съвместно с А. Гоцев) на научната публикация „Тракийското 

светилище при с. Бабяк и неговата археологическа среда”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 
- Издаване (съвместно с А. Гоцев) на публикацията „Тракийското светилище при 

с. Бабяк и неговата археологическа среда” във връзка с изпълнението на проект за 
трансгранично сътрудничество по програма ФАР; 

- Изработване на web-страница на тема „Археологическите обекти в община 
Белица” във връзка с изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество по 
програма ФАР; 

- Изработване на дипляна и 30 информационни табла за археологически обекти в 
община Белица, във връзка с изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество 
по програма ФАР. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Обновяване на археологическата експозиция на музея в град Белица по проект 
за трансгранично сътрудничество по програма ФАР; 

- Участие в изложбата „Българската археология през 2008 г.” в НАИМ при БАН. 
- Участие в археологическата изложба, посветена на международните проекти на 

НАИМ в БАН през 2008 г. 
 
 

н. с. І ст. д-р Красимир Ников 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Ръководих сондажно археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 2 по АМ 

„Тракия” в землището на с. Боздуганово, общ. Раднево. Проучени са яма и стопанско 
съоръжение от късната желязна епоха. Финансиране ФРПИ. (Към проект на СТА 
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„Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 
- Участвах в спасителните археологически разкопки на обект античен некропол 

на Месамбрия (ръководител ст. н. с. А. Божкова). Проучени са голям брой гробове от 
класическата и елинистическата епохи с богат гробен инвентар, както и гробове от 
късната античност. Финансиране Община Несебър. (Към проект на СТА „Траките – 
етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 

- Участвах като зам. ръководител в проучването на тракийски градски център 
„Водна централа, ИАР „Сборяново” (ръководител доц. Т. Стоянов), общ. Исперих”. В 
централната част на укрепената площ е проучено жилище от втората фаза от 
съществуването на града. В западния квартал продължи разкриването на останките от 
монументална крепостна стена. Финансиране ИМ Исперих. (Към проект на СТА – 
„Тракийската култура в българските земи през Желязната епоха”); 

- Участвах като консултант в спасителните археологически разкопки на обект в 
м. Солджака, землище на бившето с. Овчарци, общ. Раднево, (ръководител ст. н. с. Р. 
Георгиева ) (Енергиен комплекс Марица Изток). Проучени са голям брой обедни ями, 
които се отнасят към края на ранната желазна епоха и късната желязна епоха. 
Финансиране: мини Марица Изток (Към проект на СТА – „Тракийската култура в 
българските земи през Желязната епоха”). 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Обработка на керамичния комплекс от ранната и късната желязна епоха от 

обект Дана Бунар ІІ, общ. Любимец. (Към проект на СТА – „Тракийската култура в 
българските земи през Желязната епоха”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Национална конференция “Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр.”, 
Карнобат, 15-16.04.2008 г.; представен доклад (съвместно с Р. Георгиева) „Ранни трако-
елински контакти (по археологически данни от Карнобатско)”. 
 
б) В чужбина 

 
- Международен колоквиум „Echange culturels Egée -Mer Noire à l`époque greque: 

instrumentum domestique & acculturation indigène”, Букурещ – Констанца, 30 септември-
3 октомври 2008 г.; представих доклад “Achaic Gray Ware from Apollonia (late 7th-6th 
century BC). Occurrence, Origin and Distribution in Thrace”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- К. Ников, Д. Стоянова, А. Стоицов. Сондажно археологическо проучване на 

обект №14, ЛОТ 3 по АМ “Тракия”, км. 265+500-266+000, в землището на гр. Кермен, 
Община Сливен. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 
174 – 176. ISSN: 1313-0889 
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- К. Ников. Археологическо проучване на обект в м. Пясъците при с. 
Знаменосец, Община Раднево. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. 
София, 2008, 176 – 178. ISSN: 1313-0889 
 
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 2008 г. 

 
- K. Nikov. Macedonia, Southern Thrace and the Geometric Pottery Koine. – In: 

Ancient Macedonia VII. Macedonia from the Iron Age to the death of Philip II. Papers read at 
the Seventh International Symposium held in Thessaloniki, October 14 – 18, 2002. 
Thessaloniki, 2007, 407 – 421. ISBN 978-960-7378-42-4 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- К. Ников. Сивата керамика от Асеновец. – В: Археологически и исторически 
проучвания в Новозагорско, т. 2, София 2008, 102 – 119. ISBN 978-954-8761-81-9 

- Р. Георгиева, К. Ников. Гроб от ранната желязна епоха край с. Главан – В: 
Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, т. 2, София 2008, 89 – 101. 
ISBN 978-954-8761-81-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Р. Георгиева, К. Ников. Ранни трако-елински контакти (по археологически 

данни от Карнобатско). – В: Сборник с доклади от Национална конференция 
„Югоизточна България през ІІ – І хил. пр. Хр.”, Карнобат, 15-16 04.2008 г.; 

- К. Ников. Керамика работена на колело от обект Бадъ Бунар край Карнобат. – 
В: Спасително археологическо проучване на обект в м. Бадъ Бунар, ЛОТ 5 по АМ 
„Тракия”, Югозападен обход на град Карнобат (км. 6+400-6+800). 
 
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 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 

- Керамиката в Тракия през ранната желязна епоха – СУ, 45 л. часа. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Участие в 2 комисии свързани с дейността на НАИМ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Научен редактор и консултант на книгата Атлас на изгубените съкровища 

(автор Джоел Леви; Издателство Рива); 
- Научен редактор на книгата Келтите през желязната епоха (автор Оливие 

Бюксеншюц; Издателство Рива). 
 
 

н. с. І ст. д-р Христо Попов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обект №15, ЛОТ 3 на АМ Тракия, Антично селище. В землището на с. 
Скобелево, община Кермен започнаха спасителни разкопки по трасето на АМ Тракия. 
Сондажните проучвания, проведени в периода ІV – VІ. 2008 г. показаха, че 
предварителните характеристики на обекта, определени по ОВОС, трябва да бъдат 
допълнени и разширени. Става въпрос не само за селище (викус) от периода ІІ – ІV в. 
сл. Хр., но и за неговия некропол, намиращ се в югозападната му периферия. През 
сезон 2008 г. бяха проучени част от стопанска постройка от края на ІІІ в. сл. Хр. и 
четири гроба, с трупоизгаряне от некропола на селището. Проучването продължава. 
Научен ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ – БАН. Зам. ръководител: докторант 
Калина Петкова, СУ „Св. Климент Охридски”. Финансиране ФРПИ; 

- Теренни обхождания на териториите на общини Крумовград, Момчилград, 
Любимец и Ивайловград. Проучванията бяха извършени в рамките на международен 
българо-немски археометалургичен проект „Желязо и злато. По следите на 
металургията на Древна Тракия”. В землищата на гр. Крумовград, на селата Седефче, 
Звездел, Вълче поле и Дъбовец бяха разширени наличните познания за съществуващите 
в района древни следи от рударство и металургия и бяха регистрирани редица нови, 
непознати до този момент обекти. Обхожданията бяха проведени в периода 9.10.2008 г. 
Научни ръководители: проф. д-р Албрехт Йокенхьофел, Мюнстер, Германия и д-р 
Христо Попов, НАИМ – БАН. Финансиране: фондация Александър фон Хумболт, 
Германия; 

- Сондажни проучвания на антична пещ за железодобив в землището на с. Вълче 
поле, община Любимец. В землището на с. Вълче поле, на левия бряг на р. Кутела се 
извърши сондажно проучване на антична железодобивна пещ и на свързани с нейната 
експлоатация структури (навеси, купчина с шлака и др.). Проучването на комплекса ще 
продължи и през следващата година. Научен ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ – 
БАН. Финансиране: фондация Александър фон Хумболт, Германия; 

- С. Железник, община Карнобат; селище от ранножелязната епоха. Научен 
консултант на обект № 34, ЛОТ 4 на АМ Тракия, с научен ръководител н.с. І ст. д-р 
Методи Даскалов. Финансиране ФРПИ; 

- Теренни обхождания, Китен: пилотен проект „Икономическа оценка на 
непазарните ползи от културното наследство”. Съвместен проект на кметство Китен и 
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ЦМИАЕ; координатор на проекта н.с. Христина Ангелова. Научен консултант за 
периода на желязната епоха. Финансиране кметство Китен и програма ФАР. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 

 
- Участие в международен симпозиум по археометалургия, AMITEM 

International Conference Ancient Mining in Turkey and the Eastern Mediterranean, 15 – 
22.06.2008, проведен в Анкара, Турция. Изнесен съвместен доклад с проф. Албрехт 
Йокенхьофел (Мюнстер, Германия) на тема: Archaeometallurgical Surveys in the Eastern 
Rhodopes 2004-2006: Results and Perspectives for Development; 

- Участие в международен симпозиум по археометалургия „Anatolian Metals V 
Frühe Rohstoffgewinnungen in Anatolien und seine Nachbarländern. 13 – 15.11.2008, 
проведен в Бохум, Германия. Изнесен съвместен доклад с проф. д-р Албрехт 
Йокенхьофел на тема: Ada Tepe (Rhodopen, Bulgarien) – Altthrakischer Goldbergbau: 
Ergebnisse der Kampagne 2008. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- H. Popov. Ada Tepe – spätbronzezeitlicher und eisenzeitlicher Goldbergbau. – 

Archäologisches Korrespondenzblatt.  
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Х. Попов. Крепостта на хълма Кракра – изключение или често срещан селищен 

модел в Тракия?. – Известия на Регионален исторически музей – Перник, т. 1, 2008, 29 
– 44. ISSN 1313-4078 

- Х. Попов, С. Илиев. Селище от късната бронзова и ранната желязна епоха в м. 
Куш Кая, землище на с. Вълче поле, община Любимец. – Археологически открития и 
разкопки през 2007 г., София, 2008, 179 – 183. ISSN 1313-0899 

- Х. Попов, Г. Грозданова. Спасителни разкопки на ямно поле от желязната 
епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект №27 км 312+750 – 
313+070 по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево). – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 163 – 167. ISSN 1313-
0899 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Х. Попов. Международен симпозиум Anatolian Metal V. Ранен добив на 

суровини в Анатолия и съседните й територии. 13 – 15.11.2008, Бохум, Германия. – 
Археология; 

- Х. Попов, З. Цинцов. Предварителни археометалургични данни за района на 
селата Вълче поле и Камилски дол, Източни Родопи. – Известия на археологическия 
институт, ХХХХ.  
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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 2008 г. 

 
- H. Popov. Archäometallurgische Prospektionen im Bereich de Dörfer Valče Pole und 

Kamilski Dol, Südbulgarien. – In: Durch die Zeiten… Festschrift für Albrecht Jockenhövel 
zum 65. Geburtstag, Internationale Archäologie, Studia Honoria, Bd. 28, 2008, 383 – 394. 
ISBN 978-3-89646-428-6, ISSN 1433-4194 

- A. Jockenhövel, H. Popov. Archaeometallurgical Surveys in the Eastern Rhodopes 
2004-2006: Results and Perspectives for Development. – In: Ancient Mining in Turkey and 
Eastern Mediterranean. Atilim University, Ankara, Turkey, 2008, 251 – 269. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Х. Попов. Характеристики на обитаването през периода ІІ – ІІІ в. в източната 

периферия на родопския рид Гората. – In: Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-
Milcheva. Югоизточна Европа през Античността VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. 
Хр., Велико Търново, 2008, 274 – 286. ISBN 978-954-92181-8-3 

- Х. Попов. Жилища от ранносредновековното селище при Капитан Андреево. – 
Сборник в памет на ст. н. с. Живка Въжарова, София, 2008. ISBN 978-975-6707-20-3 

- Д. Стоянова, Х. Попов. Нови сведения за употребата на кирпич в предримска 
Тракия. – PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Čičikova, София, 2008, 340 – 347. 
ISBN 978-954-322-250-6 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Х. Попов. Антична рударска находка от района на връх Мечковец, община 

Хасковски минерални бани. – Сборник в памет на проф. Велизар Велков. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 

 
- 1 статия във в-к „Хасковска Марица” (Хасково), 1 статия във в-к „Нов живот” 

(Кърджали); интервюта за в-к „Дневен Труд”, „Хасковска Марица”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 

 
- Ръководител съм от българска страна на международен, българо-немски проект 

за археометалургични изследвания, на тема: „Желязо и злато. По следите на 
металургията на Древна Тракия”. През 2008 г. беше осъществена заключителната фаза 
от подготовката на проекта и беше сключен договор между НАИМ – БАН и 
Вестфалския Вилхелвом университет, гр. Мюнстер. Договорът е сключен за срок от три 
години, в периода 2008-2010 г, с възможност за удължаване до 2011 г. Финансиране: 
фондация Александър фон Хумболт, Германия. През м. септември и октомври бяха 
осъществени пилотните теренни изследвания на проекта – теренни обхождания в 
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района на Крумовград и селата Седефче, Звездел, Вълче поле, Камилски дол и Дъбовец, 
както и сондажни разкопки в м. Кутела, в землището на с. Вълче поле. Първите 
резултати и самият проект бяха представени на два международни научни форума в 
Турция и Германия.  
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.2. Лекции в чужди университети 

 
- Лекция като част от блок-семинар, проведен на 5-6.07.2008 г. в семинара за 

праисторическа и ранна археология при Вестфалския Вилхелмов университет, гр. 
Мюнстер, Германия; 

- Изнесена лекция от 2 академични часа на тема: „Eisenzeitliche Bergbau und 
Metallurgie des Alten Thrakiens. Forschungsstand, Probleme und Perspektiven“.  
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 

 
- Участие в 2 междуведомствени комисии за определяне съдбата на спасително 

проучени археологически паметници (Каснаково – януари, 2008 г; Гарваново, август, 
2008 г.); 

- Участие в 1 междуведомствена комисия за разпределяне на обектите, 
предвидени за спасително проучване по Автомагистрала „Струма” (София, 2008 г.) 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Редактор на сборник PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Čičikova, 

София, 2008; 
- Редактор на сборник в памет на проф. Велизар Велков (под печат).  

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Съвместно с д-р Георги Нехризов организиране на пресконференция за 
резултатите от археологическия сезон 2008 г. в Хасковска област – 31.10.2008 г. 
Хасково 
 
 

д-р Георги Нехризов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Ръководител на теренни обхождания за издирване на археологически обекти в 

община Неделино, обл. Смолян – април 2008 г. Изследвани са землищата на 7 села от 
общината, като е покрита площ от 60 кв. км, регистрирани са 21 нови и е актуализирана 
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информацията за още 11 вече известни обекта. Финансиране: Община Неделино. (Към 
проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”); 

- Ръководител на спасителни разкопки на ритуални ями при с. Долно 
Черковище, общ. Стамболово, Хасковска област – юли 2008 г. Проучени са 4 
съоръжения от ранната желязна епоха, отчасти разрушени при строителна дейност. 
Финансиране: Община Стамболово (към проект на СТА „Тракийската култура в 
българските земи през желязната епоха”); 

- Ръководител на проучването на скалния култов комплекс в м. Глухите камъни 
при с. Малко Градище, общ. Любимец – август 2008 г. Целта на разкопките беше чрез 
сондажи да се добият данни за стратиграфията и хронологията на обекта. В един от 
сондажите на билото беше установен културен пласт с дебелина над 1 м от ранната 
желязна епоха, в който се разграничиха три строителни хоризонта. В сондажите на 
южния склон се изследваха преотложени пластове със смесени материали. Те 
позволяват да се проследи историята на обитаването на това място от ранната желязна 
епоха до късното средновековие. Финансиране: Община Любимец. (към проект на СТА 
“Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”); 

- Ръководител на спасителни разкопки на две надгробни могили при с. 
Стамболово, Хасковско – септември 2008 г. Разкрити са погребения извършени в 
питоси от ранната желязна епоха. Финансиране: Община Стамболово. (към проект на 
СТА „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”). 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Ръководство и администриране на дейностите по Археологическа карта нa 

България (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”); 
- Работа по изработване на нова версия на компютърната система „АКБ”. (към 

проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Участие в Национална научна конференция „Югоизточна България ІІ – І 

хилядолетие пр. Хр.” състояла се в Карнобат от 15 до 17 април 2008 г. с доклад: 
„Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във водосборния район 
на Бяла река” 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Г. Нехризов. Класификационна схема на трапезната керамика от ранната 

желязна епоха от Източните Родопи. – В. Phosphorion. Studia in honorem Mariae 
Čičikova, София, 2008, 114 – 132. ISBN 978-954-322-250-6 

- Г. Нехризов. Спасителни разкопки на селище от ранната бронзова епоха при с. 
Седларе, мах. Градинка, община Момчилград. – Археологически открития и разкопки 
през 2007 г., София, 2008, 108 – 110. ISSN 1313-0889 

- Г. Нехризов. Тракийско светилище „Аул кая” при с. Долно Черковище, 
Хасковско. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 159 – 162. 
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ISSN 1313-0889 
- Г. Нехризов, Н. Иванова. Издирване на археологически паметници на 

територията на община Джебел. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., 
София, 2008, 779 – 781. ISSN 1313-0889 

- Г. Нехризов, С. Илиев. Проучване на некропол от долмени в землището на с. 
Васково, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., 
София, 2008, 130 – 134. ISSN 1313-0889 

- Г. Нехризов, С. Илиев. Издирване на археологически паметници на 
територията на община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., 
София, 2008, 781 – 783. ISSN 1313-0889 

- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Спасителни разкопки на зидана гробница при с. 
Черничино, Ивайловградско. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., 
София, 2008, 260 – 264. ISSN 1313-0889 

- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Ритуални ями от желязната епоха при Свиленград. – 
Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – 
Свиленград през 2005 г., В. Търново, 2008, 331 – 493. ISBN 978-954-775-903-9 

- Г. Нехризов, А. Тодорова. Засводена гробница от късноантичната епоха в с. 
Старо село, Пернишка област – В: Известия на Регионален Исторически музей – 
Перник, 1, 2008, 87 – 112; 

- T. Hristova, G. Nekhrizov. Ein Bronzeschwert aus der Zeit um 1000 v. Chr. Aus 
Nordwestbulgarien. – Archaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 13 – 24. ISSN 1310-9537 

- G. Ajdanlijsky et all: G. Ajdanlijsky, G. Nehrizov, E. Ilieva, D. Zlatanov. 
Mineralogical peculiarities of the heavy mineral fraction from pottery fragments and the 
sediments from the archaeological site „Ada Tepe”, Krumovgrad District. – In: 
Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 
October 2008, Sofia, 2008, 83 – 92. ISBN 978-954-353-085-4 

- G. Ajdanlijsky et all: G. Ajdanlijsky, B. Valchev, G. Nehrizov, D. Zlatanov. The 
foraminiferal analysis as a method for determination of source material for the pottery 
fragments from the “Ada Tepe” archaeological site, Krumovgrad District (Eastern Rhodopes). 
– In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 
29-30 October 2008, Sofia, 2008, 282 – 287. ISBN 978-954-353-085-4 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Г. Нехризов. Източнородопските долмени. Мегалитни гробни съоръжения във 
водосборния район на Бяла река – В: Сб. Югоизточна България ІІ-І хилядолетие пр. Хр. 
(под печат). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- Лятна практика за 2 месеца на 5 студенти от СУ “Св. Кл. Охридски”. 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
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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; 
- Главен експерт-археолог по проект „Общото наследство от праисторически 

времена – средство за развитие на пограничния регион” финансиран по програма ФАР 
– „Развитие на човешките, туристическите и културни ресурси в пограничния регион”, 
Трансгранично сътрудничество България – Гърция. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Изготвяне на експертни оценки за опазване на културното наследство като 
експерт по ОВОС. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член съм на редакционната колегия на изданието “Спасителни археологически 
проучвания по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 – 2007 
г.” (заедно с проф. дин В. Николов и д-р Ю. Цветкова). 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Представих резултатите от проучванията през 2008 г. на пресконференция в 
Хасково; 

- Дадох интервюта за национални и местни медии за резултатите от разкопките 
на скалния комплекс „Глухите камъни” при с. Малко Градище и некропола при 
Стамболово; 

- Изнесох лекции за археологическото наследство на Източните Родопи в 
община Ивайловград; 

- Координатор съм на работата по подготовка на уеб сайт за спасителните 
разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 – 2007 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Подготовка на текст и илюстрации за постери: „Археологическа карта на 

България”; „Спасителни археологически проучвания по трасето на железопътната 
линия Пловдив – Свиленград 2004 – 2007 г.” и „Долмените в Сакар” за изложбата на 
НАИМ в БАН; 

- Подготовка на постери за изложбата в НАИМ на тема: „Култов скален 
комплекс Глухите камъни” и „Могилен некропол от РЖЕ при с. Стамболово”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Изготвих предложения за подобряване на текстове в проектозакона за 

културното наследство; 
- Координатор съм на проект: „Спасителните разкопки по жп линията Пловдив – 

Свиленград – границата”; 
- Подготвих договор с НК „ЖИ” за провеждане на надзор на строителните 

работи по жп линията Пловдив – Свиленград – границата. (№2574 от 16.05.2008 г.); 
- Подготвих договори с археолозите, провеждащи надзор на строителните 

работи по жп линията Пловдив – Свиленград – границата през 2008 г.; 
- Координация и подготовка на тръжна документация и договор с 

Булгартрансгаз за „Предварителни археологични проучвания за установяване 
наличността на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод 
високо налягане между АГРС – Добрич и АГРС – Силистра”; 

- Участвах в подготовката на документите и създаването на Асоциацията на 
българските археолози. Избран съм за член на Управителния съвет на АБА; 

- Изготвих 26 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на 
общини, РПУ и прокуратура; 

- Приех и оцених 278 изготвени регистрационни карти за АИС „АКБ” през 2007 
г.; 

- Подготвих отговори на 23 писма и 4 становища на НАИМ – БАН до държавни 
институции и физически лица. 

 
 

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 общини Елхово, Средец, Карнобат и Царево: 
- Археологически проучвания на могила в землището на с. Борисово, общ. 

Елхово – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и община 
Елхово. Проект на СТА. Проучената през 2008 г. могила е част от голям некропол, 
разположен в землището на с. Борисово. В могилата бяха открити седем гробни 
съоръжения и две ями, като в едната е погребана колесница с двойка впрегатни коне, а 
във втората са погребани два ездитни коня. Интересна и важна за науката е откритата 
напълно запазена колесница. Тя е четириколка на твърдо окачване с къс кош и седалка. 
До сега всички реконструкции у нас се правеха със затворен тип кола. С откриването на 
колесницата в Борисово можем да направим истинска възстановка на този тип антично 
превозно средство. Зад задния перваз на седалката е разположен багажникът. Това е 
нов елемент в устройството на този тип коли. Багажникът е пълен със стъклени, 
бронзови и керамични съдове. Зад колесницата е разкрит скелет на куче, вързано с 
верига за нея. Времето, към което се отнася колесницата, е края на І-началото на ІІ век. 
Върху телата на конете от втората яма са поставени дървени щитове с масивни 
бронзови умба в средата. Гробът на покойния войн, на който принадлежат конете и 
колесницата е под специално оформено каменно съоръжение. Ритуалът е кремация на 
място, в двустъпална яма. До мъртвия е поставено бойно снаряжени, стъклени, 
керамични и бронзови съдове, бронзови накити, медицинските и спортните 
принадлежности, бронзова мастилница, сребърна диадема с отпечатани позлатени 
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медальони, издаваща високия социален статус, с който се е ползвал мъртвия. Вероятно 
той е аристократ, живял в района в края на І – началото на ІІ в. сл. Хр. В центъра на 
могилата, под каменни съоръжения, са разкрити 6 гроба. Откритите в гробовете голям 
брой различни и скъпи предмети, дарове и лични вещи, голяма част от които внос, са 
свидетелство, че погребаните са видни представители на тракийската аристокрация. 
Най-вероятно всички те са членове на богата аристократична фамилия, живяла в някоя 
от вилите, разположени край съвременното село Борисово, в края на І - началото на ІІ 
век. Със средства отпуснати от Правителството и Министерството на културата на 
Република България, колесницата и конете от двете ями, както и гробните съоръжения 
са консервирани на място и върху тях е изградено временно покритие. През следващия 
сезон ще бъде изградена експозиция на място; 

- Археологически проучвания на могила в землището на с. Стройно, общ. 
Елхово – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и община 
Елхово. Проект на СТА. Окончателно е проучена „Голямата могила” край с. Стройно, в 
която беше открит саркофаг със златни накити и кремирана колесница през 2007 г. В 
останалата част от могилата археологически материали не бяха открити; 

- Археологически проучвания на селищен обект в землището на с. Синеморец, 
общ. Царево – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и 
община Царево. Проект на СТА. Втори сезон продължават проучванията на укрепен 
дом разположен в землището на с. Синеморец. Разкопана е площ около 200 м2 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 е проучена част от южната крепостна стена, изградена от ломени камъни 
на калов разтвор с ширина около 1,40 м. Пред най-уязвимата част на стената е 
издигната кула, стените на която са изградени по аналогичен начин. Откритите находки 
са основно от амфорна тара, както и тракийска керамика на ръка и колело. Открито е и 
голямо количество керемиди от два типа: калиптери и солени. Проучването на този 
обект е от голяма важност за изясняване характера на тракийските укрепени домове, 
разположени извън населени места; 

- Археологически проучвания на две могили, разположени в землището на с. 
Бродилово, общ. Царево – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация 
„Хоризонт” и община Царево. Проект на СТА. През сезон 2008 г. в землището на с. 
Бродилово, Царевска община бяха проведени аварийни археологически проучвания на 
две могили, разположени в м. „Св. Богородица”. В могила 1 бе открита силно 
разрушена от иманяри гробница. Запазена е част от гробната камера. Входът в 
гробницата е от юг. Тя е изградена от добре обработени големи блокове от бял варовик 
в псевдоизодомен стил. Покритието е с полуцилиндричен свод. Гробницата е с 
височина 2,60 м, ширина 2,50 м и дължина около 5-6 м. На база на откритата керамика 
изграждането на гробницата следва да се отнесе към втората половина на ІV в. пр. Хр. 
Втората проучена могила се намира в западната периферия на могила 1. В центъра й 
иманяри са разбили зидан гроб. Гробът е изграден от масивни, много добре обработени 
варовикови блокове, съединени с оловни скоби. Изграден е в псевдоизодомен стил. 
Покривните плочи вероятно са били две, сега са счупени и разбити от иманярите. В 
гроба и около него, както и в насипа на могилата, е открита керамика. На база на 
откритата керамика изграждането на гроба следва да се отнесе към втората половина на 
ІV в.пр.Хр. Начинът на градеж на гроба от могила 2 и гробницата е идентичен. 
Откритите в двете могили материали са аналогични. Вероятно двата обекта са 
изградени в близък хронологически период, като без съмнение принадлежат на членове 
от един династичен дом; 

- Спасителни археологически проучвания по трасето на магистралата Тракия Lot 
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4 – обект №27 селище от КЖЕ край с. Деветак, община Карнобат – ръководител 
Даниела Агре. Финансиране – по договор с ФРПИ. Резултатите от сондажното 
проучване на обект № 27 от трасето на магистрала Тракия показват, че мястото е 
обитавано през цялата бронзова епоха. През римската епоха на този терен също е имало 
сгради, като концентрацията на римска строителна керамика е значително по-голяма в 
СИ половина на обекта. В южната половина на обекта са открити най-голям брой 
ритуални ями отнасящи се към КЖЕ (V – ІV в. пр. Хр.). На това място през КЖЕ е 
функционирало ямно светилище. Проучването на обекта ще продължи; 

- Научен консултант на археологически проучвания на селищен обект от РЖЕ 
край с. Срем, община Тополовгра – ръководител Деян Дичев. Финансиране фондация 
„Хоризонт” и спонсори. Проект на СТА. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка и класифициране на целия материал от ямите в могили в 
комплексите от Етрополе, Правец и Ябланица – във връзка с работа по темата 
„Ритуалните ями в Тракия през І-то хил. пр. Хр.”; 

- Подготовка на монография “Римска Странджа”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Доклад на регионална конференция в Раднево - февруари 2008 г. Тема на 

доклада: „Археологически проучвания на територията на Елховска община през 2007 
г”; 

- Доклад на националната научна конференция в Карнобат през м. април 2008 г. 
– тема на доклада „Тракийската култура през V – ІV в. пр. Хр. на територията на 
Странджа”. 

- Участие с доклад в регионална конференция в Ябланица, м. май – тема: 
”Тракийската култура в Ябланишко”; 

- Участие с доклад на Националната археологическа конференция в Шумен - 
юни 2008 г.; 

- Участие с доклад в научна конференция в Казанлък м. септември: Тема 
„Гробница от ІV в. пр. Хр. от с. Бродилово, Източна Странджа”; 

- Участие в регионална конференция „50 години Етнографски музей – Елхово” 
м. октомври: доклад „Тракийската култура по долината на долна Тунджа – проучвания 
през последните 5 години”; 

- Участие в регионална конференция „50 години Исторически музей - Етрополе” 
м. ноември: доклад „Тракийската култура в Етрополско”. 
 
б) В чужбина 
  

- Участие с доклад в международна конференция в Бердянск, Украйна – май. 
Тема „Могилите в Странджа от бронзовата до късноримската епоха”; 

- Участие с доклад в международна среща – семинар в Одрин (Турция) – 
октомври 2008 г. тема на доклада: Долмените в Странджа – последни проучвания. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1 Излезли от печат през 2008 г. в чужбина 
 

- D. Agre. Tsarevo (Carevo) Bulgaristan. – In: Engin Beksac, Firat Arapoglu, Sule 
Bersac, Daniela Agre. Pinarhisar – Tsarevo Kulturel Agi (in Tyrkish), 2008, 51 – 63.  
 
2.1.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Агре. Могилите в Странджа от бронзовата до късноримската епоха. – 
Сборник от международна конференция в Бердянск. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Д. Агре, Д. Дичев. Спасителни проучвания на ямно светилище в м. Герена, гара 

Скобелево, община Димитровград – ІІ сезон. – В: Спасителни археологически разкопки 
по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г. Под редакцията 
на В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Велико Търново 2008, 17 – 45. ISBN 978-954-
775-903-9 

- Д. Агре. Тракийски некропол край Етрополе. – В: По пътя на 
миналото.Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Г. Китов. София 
2008, 30 – 38. ISBN 978-954-9873-49-8 

- Д. Агре. Тракийската култура в Ябланишко. – В: Сб. Златна Панега, т. 3. София 
2008, 75 – 102. ISBN 1313-2776 

- Д. Агре. Археологически разкопки на долмен в м. Цървандакови къшли край с. 
Белеврен, Община Средец. - В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. 
София 2008, 156 – 159. ISSN: 1313-0889 

- Д. Агре. Археологически разкопки на селище в м. „Голата нива”, край с. 
Синеморец, Община Царево. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. 
София 2008, 191-192. ISSN: 1313-0889 

- Д. Агре. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. Смиловене, 
в землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 
г. София 2008, 220 – 222. ISSN: 1313-0889 

- Д. Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с. Синеморец, 
Община Царево. - В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, 233 
– 235. ISSN: 1313-0889 

- Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с. Бояново, Община 
Елхово. - В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, 235 – 237. 
ISSN: 1313-0889 

- Д. Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с. Стройно, 
Община Елхово. - В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, 237 
– 239. ISSN: 1313-0889 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Агре. Гробница от късната римска епоха край Малко Търново. – Сб. в памет 
на проф.В. Велков; 

- Д. Агре. Гроб на тракийска жрица от Синеморец. – Сп. Archaeology in Bulgaria; 
- Д. Агре. Тракийската култура през V – ІV в. пр. Хр. на територията на 
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Странджа. – Сб. материали от конференцията в Карнобат; 
- Д. Агре, Д. Дичев. Долмените в Странджа – последни проучвания. – Сб. с 

материали от конференцията в Карнобат. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 

 
- Брошура: Археологически паметници от територията на Царевска община; 
- Три материала за „Енциклопедия България”; 
- Археологически разкопки на могила в землището на с. Борисово, Елховско. – 

В: Българска археология 2008. Каталог към изложбата. София 2008, 44 – 51. ISBN 978-
954-92181-9-0 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 

 
- Материали във вестник „24 часа”, Труд, Стандарт, Дума, Телеграф, Новинар, 

АБВ; 2 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 един проект в НБУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководител на 2 дипломанти за бакалавърска и 1 за магистърска степен в 
НБУ, специалност „Археология”; 

- Лятна практика на 15 студенти от НБУ, СУ, ВТУ и ЮЗУ – специалност 
„Археология” на археологически обекти на територията на Югоизточна България – 
май-ноември 2007 г. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 

 
- Две рецензии на дипломни работи за бакалавърска степен в 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 „Кл. 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 – 
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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. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 

 
- Предоставяне на експертна оценка за спорни археологически материали 

съхранявани в НИМ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 
- Две публични академични лекции на тема „Тракийската култура в ЮИ 

България” пред колеги и студенти от Държавния у-т в Амстердам; 
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в Странджа”. Пред 

Дипломатически корпус на посещение в Царево; 
- Организиране на археологическа изложба в Етнографско-археологически 

музей Елхово – октомври 2008 г.; 
- Фотоизложба с археологически материали от разкопки в Царевска община – 

Царево и Синемориц; 
- Участие в документален филм посветен на археологическите открития в 

Елховско – телевизия ВТV; 
- Участие в телевизионни предавания по Канал 1 на БНТ, БТV, ВВТ, Нова 

телевизия и др.; 
- Участие в множество радиопредавания. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Изготвяне на тематико-експозиционен план за археологическата експозиция в 

Елхово”; 
- Опис на всички археологически материали открити в Елховска община - за 

музея в Елхово”; 
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ с материали от 

разкопките в Елховско. 
 
10. НАГРАДИ 

 
- Грамота от Община Елхово за заслуги към развитието на културата в 

Общината”; 
- Грамота от Община Етрополе за заслуги към музейното дело в Етрополе. 

 
 

специалист-проучвател Марлена Кръстева 



 99 

 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Ръководих археологическо проучване на антично светилище м. Градището, 

общ. Радомир. Проучването е към проект между НАИМ и НБУ „Антични паметници в 
Радомирско.” Финансиране – НБУ, спонсори; 

- Ръководих теренно археологическо обхождане в община Радомир и община 
Ковачевци. Обхождането е към проект между НАИМ и НБУ „Антични паметници в 
Радомирско.” Финансиране – НБУ, спонсори. 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Проучване на материали от античния фонд на НАМ с цел публикация. 

Проучване на находки от Радомирско, към проект „Антични паметници в Радомирско”. 
Ръководител на проекта М. Кръстева. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина  

 
- Paphlagonia and Pontus in Antiquity and Early Byzantine Period (7th c.BC – 7th c. 

AD, Izmir, 30 May – 4 June 2008. 
 
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 2008 г. 

 
- M. Krasteva. Les pectoraux de Thrace et de Macedoine du I-ere mill. Av. J.-C. 

Ancient Macedonia VII. Macedonia from the iron age to the death of Philip II. Papers read at 
the Seventh International Symposium held in Thessaloniki, October 14 – 18, 2002, 
Thessaloniki 2002, 445 – 453 ISBN: 978-960-7387-42-4 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 

 
- 3 бр. „За Радомир”. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- 2 бр – НБУ; 

 
4.3. Организирани школи или семинари 
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- Лятна школа на археологически обект. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган 
 

- 2 броя. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни  
 

- 6 броя. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 
- Изложба в НБУ „Антични паметници в Радомирско” - м. май – юни. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Работа във фондовете на НАМ – БАН, РИМ – Кюстендил и ИМ – Смолян. 
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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 – В. Динчев; финансиране от бюджета 

• „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”; ръководител – Е. Генчева; 
финансиране от бюджета 

 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Евгения Генчева (Ръководител на секцията) 
 
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 – 06.09.2008 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 сектори (към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Подготовка за 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.”); 

- Римският ажурен колан от българските земи – подготовка на публикация по 
темата. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 
 - E. Gencheva. A.G. Poulter. Nicopolis ad Istrum. A Late Roman and Early Byzantine 
city. The fnds and biological remains. Oxford, 2007. – Archaeologia Bulgarica, XII, 1, 2008, 
97 – 100 (рецензия). ISSN 1310-9537 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Е. Gencheva. Miasta rzymskie i pó żnoantyczne z terytorii Półwyspu Bałkańskiego 

(Римски и късноантични градове от Балканския полуостров). – Novaensia, 18, 2009. 
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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 2008 г. 
 

- Е. Генчева. Александра Димитрова-Милчева – професор по антична 
археология. - В: Е. Генчева (ред.). Югоизточна Европа през античността (VІ в. пр. Хр. – 
VІІ в. сл. Хр.). Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново, 2008, 
9 – 11. ISBN 978-954-92181-8-3 
 
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. 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 

- „Римски и късноантични градове на Балканския полуостров” – лекция във 
Варшавски университет, Институт по археология, април 2008. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 

- „Римският лимес и военните лагери в България” – лекция в СУ ”Св. Климент 
Охридски”, Катедра по класическа филология. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Дирекционния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Съвет за теренни проучвания на НАИМ – БАН; 
- Член на комисии за проверка на документите на кандидат-докторантите в 

НАИМ – БАН (юни и декември 2008); 
- Член на изпитни комисии за докторантски конкурси в НАИМ: за археология на 

късната античност (юни 2008), за археология на черноморските гръцки колонии 
(декември 2008), за археология на късната античност (декември 2008); 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Експертиза за изнесени от България археологически находки (894 броя). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на списание „Археология”; 
- Съставител и редактор на сборника „Югоизточна Европа през античността, VІ 

в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-
Milcheva”, Велико Търново, 2008. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- „Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов” – лекция в 
рамките на проект „Българският принос в съкровищницата на европейското културно 
наследство” на НАИМ с финансиране на НФК към МК. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
римския лагер Нове и международния българо-полски проект във временна постерна 
изложба „60 години НАИМ” в сградата на ЦУ – БАН. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Ръководител на Секция за антична археология; 
- Секретар на Научния съвет на НАИМ-БАН. 

 
 

н. с. ІІІ ст. Анастасия Чолакова (Секретар на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Редовни разкопки на ранновизантийски обект „Шишманово кале” при гр. 
Самоков, участие като заместник ръководител (09.06 – 18.07.2008 г.). Бяха проведени 
проучвания в Сектор 3 (височинна част на селището при средната укрепителна линия) – 
сграда от края на V – началото на VІ в., и прилежащи участъци от крепостните стени. 
Финансиране: Община Самоков (към проект на САА „Материална култура в 
българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.); 

- Теренни обхождания на територията на община Костинброд, с ръководител ст. 
н. с. В. Динчев; участие като заместник ръководител (05 – 10.08.2008 г.). Бяха 
проведени обхождания в землищата на селата Опицвет, Петърч, гр. Костинброд за 
актуализиране на информацията за селищната система в район. Финансиране – по 
проект на Община Костинброд; 

- Редовни сондажни разкопки в късноримската резиденция Скретиска/ 
Кратискара при гр. Костинброд, с ръководител ст. н. с. В. Динчев; участие като 
заместник ръководител (15. – 24.08.2008 г.). Проучванията са проведени в площта на 
вътрешния двор на резиденцията. Финансиране – по проект на Община Костинброд 
(към проект на САА „Материална култура в българските земи през късната античност 
ІV – началото на VІІ в.); 

- Редовни разкопки на металургична пещ в м. Кутела при с. Вълче поле, община 
Любимец, с ръководител н. с. Х. Попов; участие като член на екипа (09 – 17.10.2008 г.). 
Разкопките са част от българо-германски проект на НАИМ – БАН и Вестфалски 
университет – Мюнстер „Желязо и злато. По следите на металургията на древна 
Тракия”, ръководител от българска страна – н. с. Х. Попов. Финансиране – от немска 
страна. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Античен металодобив и металообработка на Балканите – извършено е 
селектиране и идентификацията на микрошлака, свързана с изковаването на желязо от 
различни обекти; направен е спектрален анализ (EDXRF) на представителни проби, 
както и фотодокументация на серията с микроскоп с дигитално увеличение в 
Лабораторията на НАИМ. В рамките на същата тема са консултирани на терен 
спасителни разкопки в Стара Загора (ул. „М. Кусев” №64), ръководени от Д. Янков, 
където са регистрирани следи от интензивна ковашка дейност от края на V – VІ в.; 

- Стъклени съдове от римската и ранновизантийската епоха от днешната 
българска територия. По темата е извършена актуализация на текста и каталога от 
2004-2006 г. за публикацията на стъклените съдове от Градището при с. Дичин, 
съобразена с най-новите достъпни публикации в тази област, както и с резултатите от 
извършените EPMA анализи на фрагменти от Дичин в Лабораторията на Institute of 
Archaeology – University College London (към проект на САА „Материална култура в 
българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.”). 

- „Лазерни методи за диагностика в археологията” – участие в подготовката и 
изработването на научноизследователски проект, съвместна инициатива на НАИМ – 
БАН, ИФТТ – БАН, СУ – ФФ, получил финансиране за 2009 – 2011 г. от ФНИ към 
МОН. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
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- А. Чолакова. Теренни наблюдения на античен рудодобивен комплекс в Руй 

планина. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 766 – 768. 
ISSN 1313-0889 

- В. Хаджиангелов, А. Чолакова. Археологически проучвания на обект 
„Шишманово кале” при гр. Самоков. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София, 2008, 443 – 446. ISSN 1313-0889 

- А. Чолакова. Предметите от желязо, бронз и стъкло. – В: В. Динчев (ред.). 
Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, 
Варненска област) през 2005 г. – Разкопки и проучвания, 37, 2008, 81 – 87. ISSN 0205-
0722 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- А. Чолакова. Идентификация на следи от мяталопроизводство в 

археологическия контекст. – Археология, 49, № 1-4, 2008. 
- А. Чолакова. Стъклени съдове от Градището. В: В. Динчев (ред.). Българо-

британските разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996 – 
2003 (резултатите от проучванията на българския екип). – Разкопки и проучвания, 39. 

 
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 2008 г. 

 
- А. Чолакова. Производството на стъкло и стъклени съдове през късната 

античност в българските земи. – В: Е. Генчева (ред.). Югоизточна Европа през 
античността (VІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.). Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-
Milcheva. Велико Търново, 2008, 471 – 479. ISBN 978-954-92181-8-3 
 - В. Хаджиангелов, А. Чолакова. Обработка на желязо през ранновизантийската 
епоха – обект „Шишманово кале” при Самоков. В: Етнология на пространството. Част 
1. (= Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 5, год. V, 2007). София, 2008 , 70 – 83. ISSN 
1311-493Х 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни издания 
 

- В. Хаджиангелов, А. Чолакова. Археологически обект „Шишманово кале” край 
гр. Самоков. – В: Българска археология 2008. Каталог към изложба (ред. З. Димитров). 
София, 2008, 60-61. ISВN978-954-92181-9-0 

 
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; ръководител от българска страна – ст. н. с. Д. Аладжова; срок на договора – 
2007 – 2008 г. (към проект на САА „Материална култура в българските земи през 
късната античност ІV – начало на VІІ в.”); 
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- Участник в българо-германски проект „Желязо и злато. По следите на 
металургията на древна Тракия”; по договор с Вестфалски университет – Мюнстер; 
ръководител от българска страна – н. с. Х. Попов; срок на договора – 2008 – 2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Участие в 5 междуведомствени комисии със заповед на НИПК като 
представител на НАИМ – БАН (Вършец, Кюстендил, 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) по дознание на РУ на 
МВР – гр. Радомир за нанесени щети на археологически обект в землището на с. 
Калище, община Ковачевци. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Член на редакционната колегия на сборника „Археологически открития и 

разкопки през 2007 г.”, София, 2008; 
- Член на редакционната колегия на изданието „Национален археологически 

институт с музей – годишен отчет за 2007 г.”, София, 2008. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с находки и информационни материали от разкопките през 2008 г. във 
временната изложба „Българска археология 2008” в НАИМ-БАН (находки от обект 
„Шишманово кале” при Самоков). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Секция за антична археология; 
- Сътрудник в Научния секретариат на НАИМ-БАН (януари – май). 

 
 

ст. н. с. І ст. д. и. н. Румен Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководител съм на редовните археологически разкопки на Светилището на 
Тракийския конник при с. Черновръх, община Трявна (м. юли 2008 г.). Разкопките 
приключиха това лято. Светилището е единственото досега култово съоръжение от 
дн.Северна България, което е изследвано цялостно – площ, форма, находки, 
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стратиграфия. Светилището на Тракийския конник е било използвано през един много 
дълъг период, като е имало естествено 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. 
Финансиране – Община Трявна и МОН (към проект на САА „Римска провинциална 
култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”). 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Tabula Imperii Romani, Лист К-35 – Филипопол. Трудът е комплектован в общ 

обем от 1100 страници; извършва се редакция на българския текст, на гръцките и 
латинските извори; изработени са 20 цветни карти по области на изток от линията 
Оряхово – Велинград (към проект на САА „Римска провинциална култура в 
българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 

 
а) В страната 

 
- Международна научна конференция „Първи Италийски легион в Нове”, 

Свищов (27 – 30.06.2008 г.); участие с доклад „Статистически данни върху римската 
войска в Долна Мизия”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- R. Ivanov. Gurmazovo (Gurmazowo). – CIL XVI (Addenda). Zürich. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2 Приети за печат през 2008 г. 

 
- Р. Иванов, С. Петрова. Каменни кариери в Тракия и Мизия през римската и 

ранновизантийската епоха. – Археология на българските земи, 3. 
- Р. Иванов. Тридесет допълнителни статии за TIR K-35. – In: TIR K-35. 

 
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 2008 г. 

 
- Р. Иванов, П. Доневски. Две оброчни плочки на Епона от района на Нове. – В: 

Е. Генчева (ред.). Югоизточна Европа през античността (VІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.). 
Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново, 2008, 187 – 189. 
ISBN 978-954-92181-8-3 

- Р. Иванов. Строителна керамика с печати източно от Нове при Свищов. – В: Д. 
Гергова (ред.). Phosphorion. Studia in honorem Mariae Cicikova. София, 2008, 428 – 430. 
ISBN 978-954-322-250-6 
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2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 
- R. Ivanov. The Roman Army in Moesia Inferior and Thracia during the Principate - 

В: Юбилеен сборник по случай 80-тата годишнина на проф. Велизар Велков. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 

 
- R. Ivanov, G. V. Büllow. Thracia. Eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel. 

Verlag Philip von Zabern, Mainz, 2008, 118 стр., 83 обр. ISBN 978-3-8053-2974-3 
 

2.5. Научно-популярни и публицистични издания 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Р. Иванов. Римска Мизия. Издателство Летера Пловдив, 2008, 191 стр., 214 обр. 
ISBN 978-954-516-795-9 

- Р. Теофилов. Римски градове в България. Издателство „Български бестселър – 
Национален музей на българската книга и полиграфия, София, 2008, 167 стр., 200 обр. 
ISBN 978-954-463-072-0 
 
2.5.2 Статии във вестници и популярни списания 
 

- Четири статии в приложението „Туризъм” на в-к Сега; 
 
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; 
 
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 (Пловдив, Стара Загора); 

- Член на експертния съвет на Фондация „Улпия Сердика”; 
 
5.2 Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Концепция за web-site на Фондация „Улпия Сердика” и за дейността й с други 
наши и чуждестранни организации през 2008 г. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
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”. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Георги Кузманов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Късноантична керамика от България (ІV – VІ в.). Провинция Хемимонт. 
Обработена е късноантичната керамика от крепостта Урдовиза при дн. Китен, Бургаска 
област, от сезон 2008 г. (към проект на САА „Материална култура в българските земи 
през късната античност ІV – начало на VІІ в.”). 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Г. Кузманов. Керамиката от северозападния сектор на Градището. – В: В. 
Динчев (ред.). Българо-британските разкопки на Градището при с. Дичин, 
Великотърновска област, 1996 – 2003 (резултатите от проучванията на българския 
екип). – Разкопки и проучвания, 39. 

- Г. Кузманов, И. Груев. Късноантична керамика от Рациария (Крайбрежна 
Дакия). – Разкопки и проучвания. 
 
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. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
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- Член на редколегията на Годишника на НАМ. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Гергана Кабакчиева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Античен кастел и селище Димум, гр. Белене, Плевенска област. Разкопките, на 
които съм научен консултант и ръководител на Проекта на Община Белене, са 
продължение на тези от 2007 г., ръководени от С. Лазарова (ВИМ – Плевен). Секторът 
е разположен почти в центъра на античната крепост,  продължихме проучването в 
дълбочина и изясняването на стратиграфията. Разкрити бяха останки и културни 
напластявания от римския и късноримския периоди. Установено бе, че  останките от 
голямата сграда, чийто план се очертава, са били разрушени в резултат на силно 
земетресение още през античността. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Археологическо и геодезично заснемане в Улпия Ескус – проучвания от 2004-
2007 г. Извършено е почистване на разкритите останки в центъра на древния град от 
клуб „Съхрани българското”, с финансиране на Община Гулянци. През 2008 г. работих 
по археологическото и геодезическо заснемане на проучвания през последните години 
сектор (2004 – 2007) с арх. С. Радулова и други специалисти. С модерна техника бе 
направено много по-точно заснемане на обекта, което ще използвам както за 
подготвяните нови проекти, така и за публикации; към проект на САА „Римска 
провинциална култура в българските земи (І – ІІІ в. сл. Хр.)”; 

- „Великолепието на Армира”, проект с финансиране по Програма „ФАР” и от 
Община Ивайловград за трансгранично сътрудничество между България и Гърция; 
основна задача на проекта е археологическите обекти „Антична вила Армира” и 
„Голямата могила” при с. Свирачи да бъдат подготвени като обекти на културния 
туризъм. През 2008 г. продължих да работя като координатор на проекта Бяха 
организирани и проведени консервационни и реставрационни дейности на антична 
вила „Армира”, както на разкритите при предишни разкопки археологически останки, 
така също и на тези, проучени през 2007 г. По проект, подготвен от мен и арх. Юлий 
Фърков бе изпълнена частична анастилоза на колонадата и балюстрадата в перистила 
на вила „Армира”, бе направена анастилоза на мраморната стенна облицовка в 
северния коридор на вилата. Довършихме консервацията, реставрацията и 
експонирането на мозайката в имплувиума. Върнати на оригиналните си места бяха и 
другите запазени мозайки. Изграден бе туристическо-информационен център. 
Монтирана бе охранителна електронна система. Организирана бе и денонощна жива 
охрана. Обектът бе ограден. Възстановен бе могилният насип на „Голямата могила” и 
укрепена оставената открита част от масивната крепида. 

Подготвен бе туристически рекламен пакет – публикувани бяха: брошура 
„Великолепието на Армира” – на български, английски и гръцки език по мой авторски 
текст и снимки; цветна туристическа карта за територията на Община Ивайловград на 
български, английски и гръцки език; подготвен бе 25 минутен филм за двата 
забележителни антични паметника – антична вила „Армира” и „Голямата могила”, 
както и за проекта, с превод и на английски език; подготвена бе интернет-страница за 
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проект „Великолепието на Армира”. Изпълнена бе частична 3-измерна възстановка на 
вила „Армира” и „Голямата могила”, които бяха използвани в брошурата и филма. 
Изготвена бе стратегия за развитието на туризма в района на източните Родопи. В края 
на проекта бе проведена конференция за развитието на туризма в региона на община 
Ивайловград и гръцката община Кипринос. 

По данни от Община Ивайловград туристическият поток в общината се е 
увеличил пет пъти след края на проекта. Разбира се, по едни такива паметници като 
антична вила „Армира” и „Голямата могила” има още много работа, но това ще бъде 
обект на следващи проекти. Изключително важно е цялостното разкриване на всички 
архитектурно останки от сгради и комплекси към вилата и преди всичко на втория 
жилищен комплекс; 

- Материали от „Голямата могила” при с. Свирачи и антична вила „Армира”. 
През 2008 г. продължих да работя по обработката и проучването на материалите и 
резултатите от разкопките на „Голямата могила” при с. Свирачи във връзка с тяхното 
публикуване. Участвах в подготовката на проект за консервация и реставрация на 
находките в НИМ – София. Обработвах материали – керамика и стъкло, от разкопките 
на вила „Армира” през 2007 г.; към проект на САА „Римска провинциална култура в 
българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”; 

- През м. февруари – март 2008 г. бях в командировка в гр. Майнц, Германия, 
където работих в библиотеката на Римско-германския централен музей. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Национална конференция „Устойчиво развитие на Дунавското крайбрежие”, 

Плевен (18 – 20.06.2008 г.); участие с доклад „Улпия Ескус и развитието на културния 
туризъм в региона на Дунавското крайбрежие”; 

- Международна конференция „Културното наследство”, Казанлък (29 – 
30.08.2008 г.); участие с доклад „Антична вила „Армира” и „Голямата могила” при с. 
Свирачи – две нови туристически дестинации в Южна България”; 

- Международна археологическа конференция „Богове и хора. Нови 
свидетелства за религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18 – 
20.09.2008 г.); участие с доклад „Една нова мраморна глава на Юпитер от Ескус”; 

- Международна конференция „Геоархеология и археминералогия”, София (29 – 
30.10.2008 г.); участие с постер „Голямата могила при с. Свирачи и антична вила 
„Армира” – данни за земетресения в района на Източните Родопи”. 
 
б) В чужбина 
 

- Международна конференция „Античните вили и дворци”, Брукнойдорф, 
Австрия (14 – 17.10.2008 г.); участие с доклад „Антична вила „Армира” в Южна 
България. Резултати от най-новите проучвания и проекти”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
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- G. Kabakchieva. Bibliographie der RCRF für Bulgarien für 2007. – In: Bibliographie 
der RCRF für 2007. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Г. Кабакчиева. Вносна фина керамика от късноримския  и ранновизантийския 

период в България (ІV – VІІ в.). І. Североафриканска фина керамика. – Разкопки и 
проучвания. 
 
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 2008 г. 

 
- G. Kabakchieva. Bulgarische Kulturerbe – Problemen und Perspektive. – In: 

Stadtarchaeologie und Kulturerbe Europas. Wien, 2008 (публикация на електронен 
носител). 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- G. Kabakchieva. Antike Villa „Armira” in Südbulgarien. Ergebnisse von der 

neuesten Forschungen und Projekte. – In: Сборник с доклади от конференцията в 
Брукнойдорф, Австрия. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- G. Kabakchieva. The Big mound and ancient villa Armira – archaeological data on 

the earthquakes in the East Rhodope Mountains”. – In: R. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova 
(ed.). Geoarchaeology and Archaeminerology. Proceedings of the International conference. 
Sofia, 2008, 380 – 384. ISBN 978-954-353-085-4 

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- G. Kabakchieva. Ein neues Marmorkopf von Jupiter aus Oescus. – В: Ал. Минчев 

(съст.). Международна научна конференция „Богове и хора. Нови свидетелства за 
религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18 – 20.09.2008 г.); 

- Г. Кабакчиева. Антична вила „Армира” и „Голямата могила” при с. Свирачи – 
две нови туристически дестинации в Южна България. – В: Сборник с доклади от 
конференция „Културното наследство”, Казанлък (29 – 30.08.2008 г.). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Г. Кабакчиева. Великолепието на Армира. (брошура на български, английски и 
гръцки) 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
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- Г. Кабакчиева. Дунавското крайбрежие и развитието на културния туризъм. – 
сп. „Български архитект”; 

- Г. Кабакчиева – статия във в. „Посредник”, Плевен за перспективи в 
изследването и експонирането на Улпия Ескус.; 

- Г. Кабакчиева – статия за проекта „Димум – Белене” - в. „Дунавски новини”, 
Белене, бр. 44 (931), 07 – 09.09.2007 г.; 

- Г. Кабакчиева – 20 статии в различни вестници и списания за проект 
„Великолепието на Армира” по Програма ФАР. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
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 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- 3 дипломанти от СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- 1 редовен докторант към САА, НАИМ – БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на комисия за проверка на теренната археологическа документация, 

предадена в Научния архив на НАИМ – БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Участие в работна група, подготвила експертно становище „Дунавското 
крайбрежие – перспективи за устойчиво развитие”, организирана от Съюза на 
архитектите в България”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Публична лекция в научно-изследователския и културен център във Виена 
„Дом Витгенщайн” на тема „Антична вила „Армира” и „Голямата могила” при с. 
Свирачи – два забележителни паметника от древността в България” (12.10.2008 г.). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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- Консултации за организирането на експозицията на ОИМ – Ивайловград. 
 
 

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. Ръководих сондажни археологически проучвания 
на обекта в м. Ялията и м. Токатлъка (8 – 30.04.2008 г.). Осъществени бяха 5 сондажа с 
размери по 30 м2. Проучени и документирани са нови части от сграден комплекс от 
края на ІІ – първата половина на ІІІ в. в м. Ялията (проучването му започна през 2007 
г.), както и пещ за строителна керамика, изградена специално за нуждите при 
изграждането на въпросния комплекс. В сондажите в м. Токатлъка не бяха разкрити 
структури, но беше установено обитаване на околния терен през периода на Първото 
българско царство. Извършени бяха и геофизически проучвания на различни места в 
границите на селището от римската епоха. Финансирането беше осигурено от ИМ – 
Попово чрез спонсорски средства (към проект “Римска провинциална култура в 
българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”); 

- Проучване на могилен некропол от римската епоха в м. Съчанлъка, на 1,5 км 
изток-североизточно от с. Горско Абланово, Община Опака, Търговищка област. 
Ръководих редовни проучвания (30.04 – 11.05.2008 г). Некрополът принадлежи на 
селището от същата епоха в землището на Горско Абланово. Състои се от 6 могили с 
различна големина. Археологическите разкопки бяха предшествани от подробно 
тахиметрично заснемане на обекта, отразяващо състоянието на могилните насипи към 
началото на работата. Проучена беше Могила VІ – единствената, която се обработва 
(височина 0,80 м, диаметър 30 м). Разкрити бяха три синхронни гроба от 60-те години 
на ІІ в., съдържащи погребения чрез трупоизгаряне на място. На различни места в 
насипа бяха регистрирани тризни. Разнесеният при обработката на терена 
археологически материал дава основание да се предполага, че в северозападната 
четвърт на могилата е било извършено още едно погребение със същата датировка. 
Финансирането беше осигурено от ИМ – Попово чрез спонсорски средства (към проект 
“Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”); 

- Проучване на многослоен обект “Калето” в гр. Мездра (16.06 – 15.07.2008 г.). 
Ръководих разкопки в Сектор ІІІ (Крепост). Проучен беше античният културен пласт в 
2 сондажа (ІІІ/9и ІІІ/12), обхващащи части от кв. G11 G12, F11, F12, E11 и F12. Установена е 
хронологията на обитаване на това място и са разкрити архитектурни останки от 
римската, късноримската и ранновизантийската епоха. Придобити са находки с висока 
научна и културно-историческа стойност. Финансирането беше осигурено от НАИМ-
БАН (към проект “Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. 
Хр.”); 

- Проучване на античния и средновековен град Анхиало. Ръководих 
археологически разкопки в Сектор ІІІ и Сектор ІV (11.08 – 24.09.2008 г.). Разчистени са 
останки от уличната мрежа и водоснабдителната и канализационна система на римския 
Анхиало. Регистрирани и частично проучени са 3 сгради от периода от средата на ІІ до 
средата на V в., както и останки от 3 вкопани жилища от края на VІ в. Най-ранната 
сграда в Сектор ІІІ се отъждествява с храмов комплекс на Сарапис и Изида. 
Финансирането беше осигурено от Община Поморие (към проекти „Римска 
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провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.” и „Материална култура 
в българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ в.)”); 

- Теренни обхождания в землището на с. Лютиброд, Община Мездра, Врачанска 
област. Ръководих теренно проучване с цел уточняване на наличната информация за 
вече известните и издирване на нови археологически обекти (17 – 23.03.2008 г.). 
Финансирането беше осигурено от спонсорски средства (към проекти „Римска 
провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.” и „Материална култура 
в българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ в.)”); 

- Редовни археологически разкопки на късноантичен укрепен обект в землището 
на с. Сваленик, община Иваново, Русенска област. Участвах като научен консултант на 
археологическите разкопки с ръководител Д. Драгоев (октомври 2008 г.); 

- Редовни археологически разкопки на късноантичната крепост Ковачевско кале 
при с. Ковачевец, община Попово. Участвах като научен консултант на 
археологическите разкопки с ръководител Н. Русев (юли – август 2008 г.); 

- Спасителни археологически разкопки в Сексагинта Приста (Русе). Участвах 
като научен консултант на археологическите разкопки с ръководител В. Върбанов (юли 
– октомври 2008 г.); 

- Спасителни археологически разкопки в Тримамиум (мах. Стълпище на с. 
Мечка, Русенска област). Участвах като научен консултант на археологическите 
разкопки с ръководител В. Върбанов (юли – октомври 2008 г.); 

- Спасителни разкопки на късноримски некропол край с. Александрия, община 
Крушари. Участвах като научен консултант на археологическите разкопки с 
ръководител Б. Иванов (април 2008 г.). 
 
1.3. Участие в научни срещи 
 
а) В страната 

 
- Научна конференция „30 години Център за подводна археология (1978 – 2008). 

Четения в памет на проф. Александър Фол”, Созопол-Китен (21 – 22.11.2008 г.); 
участие с доклад „Античният Анхиало според последните археологически 
проучвания”; 

- Научна конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската 
археология”, Велико Търново (27 – 29.11.2008 г.); участие с доклад „Неизвестни 
паметници от І хилядолетие пр. Хр. в 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 2008 г. 

 
- С. Торбатов. Тракийско ямно светилище от римската епоха край Снягово 

(Южна Добруджа). – Археология, XLVIII, 2007, 1-4, 46 – 56. ISSN 0324-1203 
 
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 2008 г. 
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- С. Торбатов. Римският викус край Горско Абланово – проучвания и 
перспективи. – Попово в миналото, 5, 2007, 55-66. ISBN 978-954-773-124-0 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- С. Торбатов. Градището Острия връх край Овчеполци, Пазарджишко. – В: 
Юбилеен сборник по случай 80-та годишнина на проф. Велизар Велков. 

- С. Торбатов. Неизвестни паметници от І хилядолетие пр. Хр. в Южна 
Добруджа. – В: Сб. „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- С. Торбатов. Скалният комплекс Водна – Тъмно край Табачка. Археологическо 
проучване (Известия на Регионален исторически музей – Русе, 11/1). Русе, 2007, 128 с. 
+ 87 обр. (в съавторство). ISSN 1311-0942 

 
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 1 междуведомствени комисии със заповед на НИПК като 

представител на НАИМ – БАН (Враца). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Главен редактор на Известия на Археологическия институт; 
- Заместник главен редактор на сп. „Археология”; 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- 8 интервюта за БНТ, bTV, кабелна телевизия „Интерсат” (Мездра), в. „Фактор” 
(Бургас), в. „Бургас днес и утре” (Бургас), в. „Мездра – 21 век” (Мездра). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- 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 теренния обход – наблюдение по време на строителните 
дейности във връзка с реконструкцията на ЖП линията Пловдив – Първомай (съгласно 
договор №1012 от 01.04.2004 г. между НАИМ – БАН и НКЖИ (20 – 30.06.2008 г.). Не 
са регистрирани нови археологически обекти; 

- Ръководител на теренно обхождане във връзка с проучването на 
туристическия потенциал на археологическото наследство в територията на община 
Костинброд (04 – 15.08.2008 г.). Допълнени и коригирани са данните за ред известни 
археологически обекти. Финансиране – по проект на община Костинброд; 

- Ръководител на редовни сондажни археологически разкопки в м. Градището 
при Костинброд (18 – 29.08.2008 г.). Добита е информация за неизследваната досега 
централна част на двора на късноримската резиденция Скретиска и за централния 
сектор на ранновизантийската крепост Кратискара. Финансиране – по проект на 
община Костинброд; към проект на САА „Материална култура в българските земи през 
късната античност ІV – начало на VІІ в.”; 

- Редовни разкопки на Augustae (римски военен лагер и късноантичен градски 
център) при с. Хърлец, област Враца); участие като консултант на археологическите 
разкопки с ръководител Д. Аврамова (на 02 – 04.05. и 28 – 30.07.2008 г.). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Работя по проблемите на архитектурата, градоустройството и селищния живот 
на Балканите през късната античност (резултатите са отразени в публикациите ми); към 
проект на САА „Материална и духовна култура в българските земи през късната 
античност IV – начало на VIІ в.”. 

- Подготвих археологическата част (86 стр. текст и приложения – карти, планове, 
разрези, рисунки и снимки) на българо-сръбския проект „Туристическо развитие на 
културно-историческото наследство в община Костинброд чрез прилагане на най-
добрите сръбски практики”, финансиран със средства от Европейския съюз (м. юли-
август, 2008). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:  
 
а) У нас 

 
- ХХVІІ среща-конференция на археолозите от Югоизточна България, Раднево 

(14 – 15.02.2008 г.); участие с доклад „Разкопките на късноримския обект в м. 
Гарагашкин чаир при с. Помощник, община Гълъбово”; 

- XLVII Национална археологическа конференция, Шумен (26 – 29.05.2008 г.); 
участие с доклад „Комплексът на Хемските порти (обобщение на резултатите от 
проучванията през 2005 и 2007 г.)”. 
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б) В чужбина 

 
- Работна среща във връзка с проекта “Туристическо развитие на културно-

историческото наследство в община Костинброд чрез прилагане на най-добрите 
сръбски практики”, Ниш, Сърбия; 23 – 24.09.2008 г.; участие с лекция за късноримската 
резиденция Scretisca и ранновизантийската крепост Kratiskara в м. Градището край гр. 
Костинброд. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3 Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- В. Динчев, Й. Гатев. Археологически проучвания край Съединение. – 
Археология, XLVII, 2006, 1-4, 19 – 23. ISSN 0324-1203 

- В. Динчев. Римска гранична наблюдателна кула в района на Видин. – 
Археология, XLVII, 2006, 1-4, 171 – 180. ISSN 0324-1203 

- В. Динчев. Разкопки в комплекса на Хемските порти при с. Голица, община 
Долни Чифлик. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 440 
– 443. ISSN 1313-0889 

- В. Динчев. Спасителни разкопки на късноримски обект в м. Гарагашкин чаир 
(м. Могилите) при с. Помощник, община Гълъбово, през 2007 г. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 467 – 471. ISSN 1313-0889 

- В. Динчев. Спасителни археологически разкопки при римската пътна станция 
Scretisca край гр. Костинброд. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. 
София, 2008, 478 – 480. ISSN 1313-0889 

- В. Динчев. Теренни обхождания по трасето на ж.п. линия гр. Пловдив (гара 
Крумово) – гр. Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. 
София, 2008, 776. ISSN 1313-0889 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- В. Динчев. Теренни обхождания в община Костинброд през 2008 г. – 

Археология, 49, № 1-4, 2008. 
 
2.2. Научни публикации в сборници от конгреси и конференции, както и в 
тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- V. Dintchev. Romuliana et les résidences de basse antiquité de Dacia et de Thracia. 

– In: М. Vasić (ed.), Felix Romuliana, 50 Years of Archaeological Excavations, Belgrad, 
2006, 9 – 27. ISBN 86-800093-62-9 

- V. Dinchev. The Fortresses of Thrace and Dacia in the Early Byzantine Period. – In: 
A. Poulter (ed.), The Transition to Late Antiquity On the Danube and Beyond (Proceedings 
of the British Academy, 141), Oxford, 2007, 479 – 546. ISBN 978-0-19-726402-7, ISSN 
0068-1202 
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- V. Dintchev. Habitations représentatives de l’antiquité tardive, découvertes dans la 
région du Bas Danube – In: P. Scherrer (ed.), Domus – Das Haus in den Städten der 
römischen Donauprovinzen. Akten des 3. Internationalen Symposium über römische Städte in 
Noricum und Panonien. Wien, 2008, 405 – 416. ISBN 978-3-900305-52-9 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- В. Динчев. Фортификацията на ранновизантийското селище Градището край с. 

Дичин, област Велико Търново. – В: Е. Генчева (ред.). Югоизточна Европа през 
античността, VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. Studia in honorem Aleksandrae 
Dimitrova-Milcheva. Велико Търново, 2008, 392 – 414. ISBN 978-954-92181-8-3 

- В. Динчев. Желязната епоха в западната част на Софийска област. – В: Д. 
Гергова (ред.). Phosphorion, Studia in honorem Mariae Čičikova, София, 2008, 319 – 339. 
ISBN 978-954-322-250-6 

- В. Динчев. Археологическо проучване в района на с. Виница, Първомайско. – 
В: В. Николов и др. (ред.), Спасителни археологически разкопки по трасето на 
железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г. Велико Търново, 2008, 5 – 16. 
ISBN 978-954-775-903-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- В. Динчев. Новите късноримски центрове на Scythia и Moesia secunda. – В: 

Юбилеен сборник по случай 80-та годишнина на проф. Велизар Велков. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- В. Динчев, Б. Божкова, В. Кацарова, А. Чолакова, М. Христов. 
Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, 
Варненска област) през 2005 г. – Издателство „Upi-Design”, София (Разкопки и 
проучвания, 37), 2007 (излязла от печат през 2008 г.), 151 стр., 71, обр. (мое – В. Д., дело  
са стр. 5 – 59, 111 – 140, 143 – 151, а също общата редакция на тома). ISSN 0205-0722 

 
2.3.2.2. Приети за печат 
 

- В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-
британските разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996 – 
2003 (резултатите от проучванията на българския екип). – Разкопки и проучвания, 39 
(мое – В. Д., дело са три глави и заключението на тома, общо към 190 стр. текст и 
образи, а също и общата редакция на тома). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 

- В. Динчев. Теренни обхождания на територията на община Костинброд през 
2008 г. – В: Българска археология 2008. Каталог към изложба (ред. З. Димитров). 
София, 2008, 62 – 64. ISВN978-954-92181-9-0 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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б) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Подготвих нов проект за съвместни българо-британски археологически 
проучвания на тема „Краят на античността по Долния Дунав. Територията на 
Никополис ад Иструм от края на V до началото на VІІ в.”, със срок от 2009 до 2013 г., 
включително. Изготвен и подписан е съответен договор между НАИМ и Университета 
от гр. Нотингам, Великобритания (наш вх. № 993/02.09.2008), както и договор между 
НАИМ и РИМ Велико Търново, който ще е съизпълнител от българска страна. В 
момента проектът е в процедура на съгласуване за одобрение от Министерския съвет. 
 
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 
 

- 1 дипломант, СУ „Св. Климент Охридски”; 
 
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 Общото събрание на БАН; 
- Член на комисия към ОС на БАН (като представител на НАИМ) за номиниране 

на млади учени в областта на хуманитарните науки; 
- Участие като представител на НАИМ в национална среща-дискусия за 

проблемите и перспективите пред археологическото наследство, Балчик (11-12.04.2008 
г.); 

- Член на изпитни комисии за докторантски конкурси в НАИМ: за археология на 
късната античност (декември 2008). 

- Участие в 4 междуведомствени комисии със заповед на НИПК като 
представител на НАИМ – БАН (Хисар, Стара Загора, Кюстендил, Пловдив). 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания, и др. подобни 
 

- Експертна оценка (като представител на НАИМ – БАН) по дознание на РУ на 
МВР – гр. Радомир, за нанесени щети на археологически обекти в землището на с. 
Калище, община Ковачевци; 

- Доклад за определяне на територията и охранните зони на късноантичния 
фортификационен комплекс „Хемски порти” при с. Голица, област Варна, във връзка с 
междуведомствена комисия; 

- Експертен оглед и докладна записка за терена на бъдеща кариера за инертни 
материали в землището на с. Опицвет, община Костинброд. 

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

 
- Член на редакционната колегия на поредицата „Разкопки и проучвания”. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервю във в. „Аз Буки” за късноримската резиденция Скретиска. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
територията на община Костинброд във временна изложба „Българска археология 
2008”; 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
„Градището” при с. Дичин във временна постерна изложба „60 години НАИМ” в 
сградата на ЦУ – БАН. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Людмил Вагалински 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководител на археологическо проучване на гръко-македонския, римски и 
ранновизантийски град Хераклея Синтика в местността Кожух, край село Рупите, 
община Петрич – към проекти “Завладяването на Тракия от Рим ІІ в. пр. Хр. – началото 
на І в. сл. Хр.”, “Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. сл. Хр.”, 
„Материална култура в българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.” 
През месец май бе проведено геофизично проучване (с георадар с руски специалисти) 
върху предполагаемата застроена площ на града и на част от некропола му с цел 
допълване на информацията за топографията им. То бе допълнено с георадарно 
изследване през август (с български специалисти) върху застроената площ на града; 

- Ръководител на спасителни археологически проучвания по трасето на АМ 
„Тракия” ЛОТ 4, км 298+100 – 298+500, в землището на с. Воденичане, община 
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Стралджа, област Ямбол (април 2008 г.); финансиране – по договор на НАИМ – БАН и 
НАПИ; 

- Редовни археологически разкопки на римско укрепено селище край с. 
Кладоруб, община Димово, област Видин; участие като консултант на 
археологическите разкопки с ръководител К. Лука. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- 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 в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 

- Final Meeting „Frontiers of the Roman Empire. Culture 2000”, Единбург, 
Великобритания (27 – 31.05.2008 г.); участие с доклад доклад „Archaeology in Bulgaria. 
Season 2007”; 

- „30th annual meeting and 125th anniversary celebration – Serbian Archaeological 
Society”, Зайчар, Сърбия (5-7.06.2008 г.); участие с доклад „Archaeology in Bulgaria. 
Seasons 2006 – 2007” (в съавторство с И. Чолаков и К. Чукалев); 

- Конференция „Нови археологически открития на античната археология на 
Балканите”; Римо-германска комисия на Немския Археологически Институт, 
Франкфурт на Майн (19 – 22.11.2008 г.); участие с доклад „Roemische Kalkoefen bei 
Iatrus”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1 Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- L. Vagalinski, I. D. Cholakov, K. Chukalev. Archaeological Field Activities in 
Bulgaria: seasons 2006-2007. – Journal of the Serbian Archaeological Society 24, 2008, 109 – 
122. ISSN 0352-5678 
 
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 2008 г. 

 
- L. Vagalinski. The problem of war destruction in late Antiquity along the northern 

Roman frontier: the case of Danube limes. – In: L. Lavan, A. Sarantis, N. Christie (eds.). 
Archaeology of War in Late Antiquity. Brill. Leiden, NL; 

- L. Vagalinski. Light Industry in Roman Thrace: The Case of the Lime Production. – 
In: Seventh International Roman Archaeology Conference, London, 29.03 – 01.04.2007 (= I. 



 123 

Haynes ed. Roman Thrace. Supplement of Journal of Roman Archaeology); 
- L. Vagalinski. Barbarian Presence at Colonia Flavia Pacis Deultensium (SE BG). – 

In: Acta of International Archaeological Conference „The turbulent epoch – new materials 
from the Late Roman Period and the Migration Period, 18 – 22.09.2007, PL-Krasnobrod by 
Lublin; 

- L. Vagalinski. Probleme der Chronologie des spätantiken Kastells Iatrus an der 
unteren Donau. – In: Acta der wissenschaftlichen Tagung “Der Donaulimes in der Spätantike 
und im Frühmittelalter”, 15 – 17.11.2007, Wien. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Л. Вагалински. Късноримска гема от Transmarisca. – В: Генчева, Е. (ред.). 

Югоизточна Европа през Античността (VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр.). Studia 
in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново 2008, 492 – 495. ISBN 978-
954-92181-8-3 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г. 

 
- L. Vagalinski. Eine seltene gleicharmige Bügelknopffibel aus Nordostbulgarien. – В: 

Р. Колева (ред.). Сборник в чест на 65 годишнината на доцент Стефка Ангелова. 
Софийски Университет; 

- Л. Вагалински. За надписа на ксистарх от римски Филипопол (IGBulg III, 1961, 
No 893). – В: Acta Musei Varnaensis. Studia in honorem annorum LX Alexandri Minchev. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- 4 докторанти, НБУ и СУ. 
 
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 (от 01.12.2008 г.); 
- Представител на НАИМ – БАН в срещите на т. нар. Братиславска група за 

римския лимес; 
- Главен координатор на проект „Диагностика, реставрация и консервация на 

културни ценности от метал”; проектът се финансира от МОН и в него участват седем 
български институции (НАИМ – БАН, НИМ, СУ, НХА, ЦТ-БАН, ИОХЦФ-БАН и 
НЕИМ – БАН); 

- Председател на комисия за годишна инвентаризация на предмети от 
благороден метал във фонд „Античност” на НАИМ – БАН; 

- Председател на комисия за годишна инвентаризация на предмети от 
благороден метал във фонд „Нумизматика” на НАИМ – БАН; 

- Член на комисия за годишна инвентаризация на предмети от благороден метал 
във фонд „Представителен” на НАИМ – БАН; 
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- Председател на временна комисия за оценяване на книги, предложени за 
закупуване на библиотеката на НАИМ; 

- Участие в1 междуведомствена комисия със заповед на НИПК като 
представител на НАИМ – БАН (археологически обекти „Татул” и „Перперикон”). 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Рецензия на докторска дисертация на Сл. Чернева-Тилкиян за получаване на 
научната и образователна степен “Доктор”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Заместник главен редактор на ИАИ; 
- Главен редактор на поредицата „Дисертации” – НАИМ; публикуван бе том 2; 
- Главен редактор на „Archaeologia Bulgarica”; публикувани бяха броеве ХІ, 

2007/3 и ХІІ, 2008/1, 2, 3. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
късноримския кастел Ятрус (край с. Кривина, Русенско) и античния град Хераклея 
Синтика (край с. Рупите, Петричко) във временна постерна изложба „60 години 
НАИМ” в сградата на ЦУ – БАН. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Заместник директор на НАИМ – БАН (от 01.12.2008 г.); 
- Председател на Библиотечния съвет на НАИМ. 

 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Кръстина Панайотова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на античния 
некропол на Аполония в м. „Калфата/Буджака” – гр. Созопол (април – септември 2008 
г.). По повод предстояща строителна дейност в м. Калфата/Буджака се проведоха 
спасителните археологически разкопки на 3 имота на територията на некропола 
Аполония Понтийска. На площ от 5 дка бяха разкрити общо 73 гробни съоръжения, в 
които са извършени погребвания от средата на V до края на III в.пр.Хр., както и десетки 
останки от поменални ритуали както и свързани с погребално-поменалните обреди 
структури. Сред гробните дарове традиционно преобладават съдовете за благовония, 
между които червенофигурните лекити с полихромия, позлата и релефна украса. 
Гробният инвентар включва също местни и импортни съдове за течности, теракоти, 
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бронзови монети, стригили, огледала, пинсета,  накити и астрагалоси. В няколко гроба 
на жени се намериха магически предмети (миниатюрни култови предмети, маниста, 
бронзови игли, живорински кости, раковини и др.). Върху откритите надгробни 
паметници, някои от които с рисувана украса, са изписани имената на йонийски гърци. 
Финансиране: от частни инвеститори (към проект на САА „Антична култура по 
българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”); 

- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Крепостна стена 
на п-ов Удовиза” – гр. Китен (септември – октомври 2008 г.). Продължи разкриването 
на вътрешното лице на стената и проучването на пещта и северната кула. Доразкрита 
северната крепостна кула, допроучен е ранновизантийският пласт на площ ок. 50 м2; 
започнато е разкриване на южната крепостна кула. Извършена е предварителна 
обработка на масовия материал. Финансиране: кметство гр. Китен (към проект на САА 
„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”); 

- Научен ръководител на теренно археологическо обхождане в землището на гр. 
Китен (09 – 18.04.2008 г.) Извършеното теренно археологическо обхождане на 
землището на гр. Китен, община Приморско е част от „Пилотен проект Китен: 
Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство” на ЦМИАЕ-
Созопол. Финансиране: кметство Китен и Програма ФАР (към проект на САА 
„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”). 

 
1.2. Други изследователски теми 
 

- „Аполония Понтика – полис и хора” – българо-френски научно-
изследователски проект, реализиран съвместно с Център „К. Жулиан” – Университет на 
Прованс Екс-Марсилия І; срок на анекса към договора – 2007 г.; Ръководител от 
френска страна – проф. А. Ермари. Финансиране: от френска страна. С работни срещи 
на екипа се подготвя съвместна публикация на резултатите от разкопките през 2002 – 
2004 г. Срок за предаване за печат на съвместна публикация – м. декември 2008 г.; към 
проект “Антична култура по българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. 
сл.Хр.)”; 

- Фигурални съдове от Аполония Понтика – обработка на материалите и 
подготовка за публикация на ойнохоета с форма на човешка глава от фонда на 
Археологически музей – гр. Созопол; към проект на САА „Антична култура по 
българското Черноморие (VІ в. пр.Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.)”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната 
 

- Национална научна конференция „Югоизточна България ІІ – І хилядолетие пр. 
Хр.”, Карнобат (15 – 17.04.2008 г.); участие с доклад „Фигурални съдове от АМ 
Созопол”. 
 
б) В чужбина 

 
- „L’enfant et la mort dans l’antiquite. – Table rond 1: Nouvelles recherches dans les 

nécropoles greques. Le signalement de tombes d’enfants”, Атина, Гърция (29 – 30.06.2008); 
участие с доклад „Les sépultures d’enfants de la nécropole d’Apollonia du Pont (Bulgarie): 
résultats des fouilles récentes (2002 – 2007)” (в съавторство). 
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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 2008 г. 

 
- К. Панайотова, Д. Недев, М. Гюзелев. Спасителни проучвания на територията 

на некропола на Аполония Понтийска. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София, 2008, 317 – 321. ISSN 1313-0889 

- М. Даскалов, К. Панайотова. Проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза 
в гр. Китен. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 458 – 
462. ISSN 1313-0889 
 
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 2008 г. 

 
- K. Panayotova, A-S. Koeller. Les sépultures d’enfants de la nécropole d’Apollonia 

du Pont (Bulgarie): résultats des fouilles récentes (2002 – 2007). – In: L’enfant et la mort dans 
l’Antiquité: des pratiques funéraires à l’identité sociale. Table-Ronde 1, Athènes, 29 – 30 Mai 
2008; 

- К. Panaytova. The necropolis of Apollonia Pontica in Kalfata/Budjaka locality. – In: 
Apolonia 2007 – Belgium; 

- К. Panaytova. Histoire de la recherché archéologique à Apollonia; Topographie 
générale d’Apolonia et ses nécropoles; Présentation de la nécropole de Kalfata; Description 
des sepultures, des marqueurs, des depots et des foyers; Murs et périboles; Terres cuites et 
vases plastiques; Autres objets en metal, en os et en verre (общо 6 статии). – In: Des fouilles 
franco-bulgares de la nécropole d’Apollonia – Kalfata 2002 – 2004. – MMSH, Centre Camille 
Jullian, Aix-en-Provence. 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- К. Панайотова. Аскоси с форма на астрагалоси от некропола на Аполония. – В: 

Генчева, Е. (ред.). Югоизточна Европа през Античността (VІ в. пр. Хр. – началото на 
VІІ в. сл. Хр.). Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново 2008, 
104 – 114. ISBN 978-954-92181-8-3 

- К. Панайотова. За водоснабдяването на Аполония Понтийска в средата на I-то 
хилядолетие пр. Хр. – В: Каварна – средище на българския Североизток. Каварна, 2007, 
66-82. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2007 г. 

 
- М. Даскалов, К. Панайотова. Археологически изследвания в землището на гр. 

Китен – В: Пилотен проект: „Китен: икономическа оценка на не пазарните ползи от 
културното наследство”. Изд. ЦМИАЕ, съставител Х. Ангелова. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 



 127 

в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Projet europeen dans le cadre du 6e PCRD. 3.2. La circulation des modeles 

technologiques. – „Contacts et echanges technologiques entre Grecs et indigene a la frontiere 
des territoires des colonies grecques (VIIIe – IIe s. av. J.-C.)” ръководител H. Treziny, 
MMSH, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence; срок на проекта – 2008 г.; 

- Recherche international “Mer Noire - Detroits - Mer Egee” - Le Pont-Euxin et ses 
relations d'échange à l'époque grecque. Ръководител P. Dupont, Maison de l’Orient 
Méditerranéen, Lyon; 

- Projet europeen „L’enfant et la mort dans l’antiquite”; ръководител А. Hermary, 
MMSH, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence Срок на проекта – 2010 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- 1 дипломант – магистър, СУ „Св. Климент Охридски”; 
- Лятна практика на 3 студенти от България и чужбина. 

 
4.2. Лекции в чужди университети 
 

- „The necropolis of Apollonia Pontika” – лекция пред докторанти в Хумболт 
Университет (Берлин, Германия), 11.06.2008 г. 
 
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; 
- Участие в 2 междуведомствени комисии със заповед на НИПК като 

представител на НАИМ – БАН (Созопол). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 

 
- Отговорен секретар на ИАИ; 
- Редактор на монографията на Ем. Иванов „Фрагменти от миналото. Някои 

догматически особености на саркофазната пластика от IV век”. София, 2008, 113 с. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
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- „Градът на мъртвите аполонийци” – лекция в рамките на проект „Българският 
принос в съкровищницата на европейското културно наследство” на НАИМ с 
финансиране на НФК към МК; 

- Участие в предаването „Памет българска” по БНТ, интервюта за кабелна 
телевизия „Скат”, сп. „ELLE”  и сп. „FHM”. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с находки и информационни материали за археологическото 
проучване на античния некропол на Аполония Понтика във временна изложба 
„Българска археология 2008”; 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
некропола на Аполония Понтика и международния българо-френски проект във 
временна постерна изложба „60 години НАИМ” в сградата на ЦУ – БАН. 
 
 

н. с. І ст. д-р Христо Прешленов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Редовни археологически разкопки в НАР „Деултум – Дебелт”, подобект 03 
„Обществена сграда” (септември – октомври 2008 г.). В сондажът с площ 100 м² са 
разкрити части от платното, южните бордюрни ограничители и стилобата на портиците 
на римски декуманус. През късноантичната епоха в резултат на увеличената плътност 
на застрояване в тази градска зона ширината на лентата постепенно е стеснена от 
масивни претърпели преустройства сгради, уличното ниво е повдигнато, а паянтови 
жилища усвояват изцяло проходящото пространтво на преустановилия функцията си 
декуманус. Финансиране: ИМ – Средец (към проекти «Римска провинциална култура в 
българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.” И „Материална култура в българските земи през 
късната античност (ІV – начало на VІІ в.)”). 

 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Археологически аспекти на палеогеографските проучвания на Българското 
Черноморско крайбрежие (VІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.). През 2008 г. извърших 
корелация на геоложки и археологически данни за морфодинамиката на крайбрежната 
зона на Несебърския полуостров (към проект “Антична култура по Българското 
Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.”); 

- Антични публични пространства в Несебър. През 2008 г. продължих 
картометричното и архитектурно проучване на сгради и съоръжения в античната 
градска структура (към проект “Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. 
Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.”); 

- Раннохристиянска култура по Българското Черноморие. През 2008 г. обобщих 
данните за топографското усвояване, обновяване и преустрояване на свещените места 
по Югозападното крайбрежие на Черно море (към проект “Антична култура по 
Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
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а) В страната 
 

- Международна конференция „Pax romana. Kulturaustausch und 
Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des römischen Reichs“, Варна – Тулча, 
България – Румъния (01 – 07.09.2008 г.); участие с доклад „Die südwestliche 
Schwarzmeerküste in den orbis romanus: Orte und Instrumente des Austausches“; 

- Международна археологическа конференция „Богове и хора. Нови 
свидетелства за религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18 – 
20.09.2008 г.); участие с доклад „Über die Zeus-Temenoses in Mesambria Pontika: 
Topographie, Architektur, sakrale Erinnerung“; 

- Международна конференция „Геоархеология и археоминералогия“, София (29-
30.10.2008 г.); участие с доклад „Morphodynamics of the coastal zone of the Nessebar 
peninsula (Bulgaria): archaeological and geological benchmarks”; 

- Международна конференция “България, българите и Европа – мит, история, 
съвремие” (в памет на проф. дин Велизар Велков), Велико Търново (31.10.2008 г.); 
участие с доклад „Манастирската базилика „Св. Богородица Елеуса” в Несебър: 
топография, архитектура, обновяване”. 
 
б) В чужбина 
 

- „XV Congreso International de Arqueologia Cristiana. Episcopus, ciuitas, 
territorium”, Толедо, Испания (8-12.09.2008 г.); участие с доклад „Das frühchristliche 
Gotteshaus an der Bulgarischen Schwarzmeerküste: Topographie, Gestaltung, 
Sakralgedächtnis”. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Hr. Preshlenov. Withdrawing Coasts. Geomorphology, Bathymetry and 

Archeological Cartography in Nessebar. – In: Iv. Karayotov (ed.). Bulgaria Pontica Medii 
Aevi VI-VII. Mesambria Pontica. International seminar Nessebar, May 28-31, 2006. Studia in 
honorem Professoris Vasil Guzelev. Бургас, 2008, 51 – 67. ISSN 1313-3535 
 
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 2008 г. 
 

- Hr. Preshlenov. Das frühchristliche Gotteshaus an der Bulgarischen 
Schwarzmeerküste: Topographie, Gestaltung, Sakralgedächtnis – In: J. L. Quiroga et al. (ed.). 
Actas del XV Congreso International de Arqueologia Cristiana, Toledo. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
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- Hr. Preshlenov. The Bulgarian Black Sea Region in the Economy of the Roman 
Empire. – В: Е. Генчева (ред.). Югоизточна Европа през античността (VІ в. пр. н. е. – 
началото на VІІ в. на н. е.). Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova – Milcheva. Велико 
Търново, 2008, 300 – 323. ISBN 978-954-92181-8-3 

- Chr. Preshlenov. Morphodynamics of the coastal zone of the Nessebar peninsula 
(Bulgaria): archaeological and geological benchmarks. – In: R. Kostov, B. Gaydarska, M. 
Gurova (ed.). Geoarchaeology and archaeomineralogy. Proceedings of the international 
conference. Sofia, 2008, 305 – 307. ISBN 978-954-353-085-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Х. Прешленов. Манастирската базилика „Св. Богородица Елеуса” в Несебър: 
топография, архитектура, обновяване. – В: България, българите и Европа – мит, 
история, съвремие. Международна конференция в памет на Иван и Велизар Велкови. 
Велико Търново. 
 
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 (Варна, Каварна); 

- Член на Програмния съвет на магистърска програма „Археология на 
Античността” на Департамент Археология, НБУ; 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на поредицата „Разкопки и проучвания”; 
- Член на редколегията на Годишник на НАМ; 
- Член на редколегията на юбилеен сборник по случай 80-та 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 редовни 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 2008 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.”); 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Антични архитектурни комплекси от Пауталия. 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 съвместен проект; към проект на 
САА „Материална култура в българските земи през късната античност ІV – началото 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 2008 г. 

 
- В. Кацарова. Археологически проучвания на „Извора на нимфите и Афродита” 

при с. Каснаково, община Димитровград. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 488 – 492. ISSN 1313-0889 

- В. Кацарова, К. Петкова. Спасителни археологически проучвания на надгробна 
могила № 10 на нос Колокита, гр. Созопол. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 324 – 327. ISSN 1313-0889 

- В. Кацарова. Пространствен анализ на селищната мрежа в района на Трънско и 
Знеполе през римската и късноантичната епоха. – Известия на Регионален исторически 
музей Перник, 1, 2008, Перник, 113 – 124. ISSN 1313-4078 

- В. Кацарова. 100 години археологически проучвания на римския и 
късноантичен град Пауталия. – Известия на Историческия музей - Кюстендил, 13, 2007, 
75 – 85. ISSN 0861-4342 

- Л. Русева-Слокоска, В. Кацарова. Епископската базилика на Пауталия 
(разкопки 1968-1969 г.). – Известия на Историческия музей – Кюстендил, 13, 2007, 345 
– 362. ISSN 0861-4342 

- В. Кацарова. Една оловна пломба. – В: В. Динчев (ред.). Археологическото 
проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 
г. - Разкопки и проучвания, 37, 2008, 77 – 80. ISSN 0205-0722 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- L. Russeva-Slokoska, V. Kazarova. Die Bazilika N 2 aus Pautalia (Die 
Bischofsbazilika). – In: Corpus der spätantiken und fruhchristlichen Mozaiken aus 
Bulgariens, (ed. R. Pilinger), Wien. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- В. Кацарова. Римските вили от градската територия на Пауталия. – В: Е. 

Генчева (ред.). Югоизточна Европа през античността (VІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.). 
Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново, 2008, 200 – 208. 
ISBN 978-954-92181-8-3 

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
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- В. Кацарова, Д. Стоянова. Надгробна могила № 6000010 по АКБ от некропола 
на нос Колокита, гр. Созопол. - В: Юбилеен сборник по случай 80-тата годишнина на 
проф. Велизар Велков. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с информационни материали за археологическото проучване на 
светилището на Афродита и трите нимфи при с. Каснаково, община Димитровград, във 
временна постерна изложба „60 години НАИМ” в сградата на ЦУ – БАН. 
 
 

н. с. ІІ ст. д-р Иво Чолаков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Научен ръководител на редовни археологически разкопки в западния некропол 
на римската колония Деултум, край село Дебелт, община Средец, област Бургас (02 – 
11.07.2008 г.); финансиране – 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.)”; 

- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания по трасето на 
АМ „Тракия” ЛОТ 4, км 295+750 – 296+050, обект № 17 в землището на с. Чарда, 
община Стралджа, област Ямбол (30.03 – 24.04.2008 г.); финансиране – по договор на 
НАИМ – БАН и НАПИ; 

- Научен ръководител на теренно обхождане по трасето на „Преносен 
газопровод високо налягане и АГРС – Силистра” на територията на общините Силистра 
и Кайнарджа (10 – 29.11.2008 г.); финансиране – по договор на НАИМ и 
„Булгартрансгаз” ЕАД. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България 
(І – началото на VІІ век); 

- Римски теракоти от територията на България. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната 
 

- ХLVIІ Национална археологическа конференция, Шумен (26 – 29.05.2008 г.); 
участие с доклад „Статистически данни за проведените археологически разкопки и 
проучвания в България през 2007 г.”; 

- Международна археологическа конференция „Богове и хора. Нови 
свидетелства за религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18-
20.09.2008 г.); участие с доклад „Римски теракоти на божества от долината на средна 
Струма”. 
 
б) В чужбина 
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- „30th annual meeting and 125th anniversary celebration – Serbian Archaeological 

Society”, Зайчар, Сърбия (5-7.06.2008 г.); участие с доклад „Archaeology in Bulgaria. 
Seasons 2006 – 2007” (в съавторство с Л. Вагалински и К. Чукалев). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- I. D. Cholakov. A Roman Production Centre for Terracottas in Heraclea Sintica 
(Southwest Bulgaria). – Archaeologia Bulgarica XII, 1, 2008, 55 – 76. ISSN 1310-9537 

- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Statistical data on the archaeological field activities in 
Bulgaria, season 2007. – Archaeologia Bulgarica XII, 3, 2008, 89 – 100. ISSN 1310-9537 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- L. Vagalinski, I. D. Cholakov, K. Chukalev. Archaeological Field Activities in 

Bulgaria: seasons 2006-2007. – Journal of the Serbian Archaeological Society 24, 2008, 109 – 
122. ISSN 0352-5678 

- I.D. Cholakov, Krastyu Chukalev. Archaeology in Bulgaria, 2006 Season. American 
Journal of Archaeology, 112, (2008), 143 – 170. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- И. Д. Чолаков. Античното стопанство южно от Долнодунавския лимес според 

колективни находки с инструменти от периода І - началото на VІІ в. – Археология 
ХLVІІ, 1-4, 2006, 226-234. ISSN 0324-1203 
 
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 2008 г. 
 

- I. D. Cholakov. Roman Terracottas of Deities from the Valley of the Middle Struma 
River. – В: Ал. Минчев (съст.). Международна научна конференция „Богове и хора. 
Нови свидетелства за религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна 
(18-20.09.2008 г.). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Общото събрание на учените в НАИМ – БАН. 
 
 

проучвател д-р Румяна Милчева 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Римска портретна пластика от Северна България – представих в завършен вид 
дисертация на тема: „Римска портретна пластика в провинция Долна Мизия (І – 
началото на І – началото на ІV в.). Дисертационният труд се състои от увод, четири 
глави, заключение, библиография и съкращения – общо 344 страници и фото-албум с 
64 таблици. Публичната защита на дисертацията се проведе на 12.06.2008 г. на 
заседание на Специализирания научен съвет по стара и средновековна история, 
археология и етнография при ВАК; към проект „Римска провинциална култура в 
българските земи (І – ІІІ в. сл. Хр.); 

- Надгробна пластика от долината на Струма; към проект “Римска провинциална 
култура в българските земи (І-ІІІ в. сл. Хр.). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Международна археологическа конференция „Богове и хора. Нови 

свидетелства за религията и скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18 – 
20.09.2008 г.); участие с доклад „Bildnis des Kaisers Balbinus von Odessos”. 
 
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 2008 г. 
 

- Р. Милчева. Преработен портрет на император Веспасиан. – В: Е. Генчева 
(ред.). Югоизточна Европа през античността (VІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.). Studia in 
honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Велико Търново, 2008, 344 – 348. ISBN 978-
954-92181-8-3 

- R. Milcheva. Roman portrait in the Roman provinces Thrace and Moesia. - In: Gods, 
Humans, Masks. Catalogue of exibition.Varna 2008, 30-34. ISBN 978-954-976-820-6 

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- R. Milceva. Bildnis des Kaisers Balbinus von Odessos. – В: Ал. Минчев (съст.). 

Международна научна конференция „Богове и хора. Нови свидетелства за религията и 
скулптурното изкуство в Мизия и Тракия”, Варна (18 – 20.09.2008 г.). 

 
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 (Сандански). 
 



 135 

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие с информационни материали за българо-германския 
научноизследователски проект „Антична скулптура в България” във временна постерна 
изложба „60 години НАИМ” в сградата на ЦУ – БАН; 

- Консултант да римската портретна пластика в новата експозиция на 
Археологическия музей във Филипи, Гърция – подготвих уводния текст за римската 
портретна скулптура в Музея и анотация и датировка на включените в експозицията 16 
паметника; 

- Участие в организацията на временна художествена изложба на Ю. Станкова, 
експонирана в Археологическите музеи на Драма и Тасос, Гърция, април – септември 
2008 г. 

 
11. ДРУГИ 
 

– Стипендиант на Френската школа за археология в Атина (1 месец). 
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4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Бони Петрунова (Ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
 - Ръководих сондажни археологически проучвания по трасето на ЛОТ 4, Обект 
№14 „Късноантично и средновековно селище”, по договор между НАИМ и ФРПИ. 
Целта на сондажите беше да се установи характера и датировката на обекта. 
Установено е, че обектът култов комплекс от ХІ – ХІV в., който включва християнски 
некропол и култови ями с жертвени животни и средновековна керамика. Проучванията 
се проведоха през месеците март – април 2008 г. и ще продължат и през 2009 г.; 
 - Ръководих редовни археологически разкопки в сектор „Предградие” на 
крепостта Калиакра през м. май-юни 2008 г. Продължи проучването на средновековния 
некропол, на гробниците от VІ – VІІ в., като бяха разширени на сондажи 6 и 7. Отново 
количеството на откритите средновековни монети от ХІІІ, ХІV и ХV в. е най-голямо. 
Освен тях са открити средновековни накити, както и каменна матрица за изработването 
им. Проучени са още няколко култови ями врязани в скалния масив, като в една от тях 
са открити кости от бик както и бронзов звънец (хлопка). Във вътрешния град е 
локализирано тракийско светилище, с врязани правоъгълни „корита” и улеи в скалата; 
 - Ръководих археологическо проучване на крепостта „Св. Петка” в гр. Пещера 
през м. август 2008 г. Продължиха разкопките в наоса на църквата, в пространството 
между открития вход на крепостта и северната стена на църквата. Бяха проследени 
стените на укреплението. В разчистената площ са открити нови питоси, голямо 
количество керамика, фрагменти от стъклен сервиз и монети от ІV – VІ в.; 
 - Ръководих археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, 
Софийско. Дейностите са във връзка с договор за съвместен проект между НАИМ и 
Дирекция „Култура” на Столична община. Работеше се в две основни посоки – 
социализация на паметника и сондажи за изясняване състоянието на видимите 
архитектурни структури. Направено заснемане на действителната площ на крепостта. 
Прокарани са пътеки до всички сектори, в които има археологически структури. 
Поставени са указателни табели и са заложени четири сондажа – два до крепостната 
стена и по един при една от кулите и пред църквата в центъра на ограденото 
пространство. Открити са материали и монети от периода на Второто българско 
царство. 
 
1.2. Други изследователски теми  
 
 - Разработих и реализирах проект „Българският принос в съкровищницата на 
европейското културно наследство”. Проектът е финансиран от Фонд „Култура” на МК 
и НАИМ. Целта му 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. Като резултат са реализирани шест 
публични лекции и са изготвени шест презентации, които ще бъдат показвани пред 
посетителите на експозицията на НАМ; 

- Ръководител на проект към ССА „Археология на българските земи през ХV – 
ХVІІ в.”; 
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- Събиране на материали по темата „Средновековните крепости ХІV – ХV век”; 
- Медиен координатор на българо-румънски проект „Център за разработване и 

развитие на ефективни модели за културен туризъм в районите на Каварна и 
Констанция”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в Регионална научна конференция в гр. Велинград с доклад 
„археологически и нумизматични данни за крепостта Лютица.” 24-25 октомври 2008 г. 

- Участие в XLVІІ Национална археологическа конференция; 
- Научна конференция – трейнинг „Създаване на център за културен туризъм 

към ИМ Каварна” с доклад „Методология за подготовка на туристически пакети в 
сферата на културния туризъм ” – август 2008 г. 
             
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 
 

- Б. Петрунова. Крепостта Св. Петка в гр. Пещера – Археологически открития и 
разкопки през 2007, с. 550 – 552; 

- Б. Петрунова. Археологически разкопки в НАР Калиакра. – Археологически 
открития и разкопки през 2007 г., с. 571 – 574; 

- Б. Петрунова. Сондажни археологически проучвания на обект №12, с. Брегово, 
Община Кирково. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., с. 741 – 743; 

- Б. Петрунова. Нови археологически данни за крепостта Калиакра. – Каварна – 
средище на българския североизток, с. 126 – 139; 

- Б. Петрунова. За един кръст от крепостта Лютица до Ивайловград – Сборник 
доклади от Национална научна конференция по случай 1100 години от смъртта на Св. 
Княз Борис, с.; 

- Б. Петрунова. Селище и некропол при кв. Злати дол на Симеоновград. – 
Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – 
Свиленград през 2005 година, В.Търново 2008, с. 233 – 266. 
 
2.3. Научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- Повече от сто големи археологически открития в България (трето обновено 
издание); 

- Център за разработване и развитие на ефективни модели за културен туризъм в 
районите на Каварна и Констанция, Добрич 2008 (на български и английски). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Юни – 2; август – 1; ноември – 5. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Редактор на сборник „Каварна – средище на българския североизток”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта и публикации в различните медии при проявен интерес от тяхна 
страна. 
 
8. МУЗЕЙНА И ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

- Рецензент на изложба „Каварна в стари карти и гравюри” в ИМ Каварна – 3 
март 2008; 

- Уреждане на средновековна зала в ИМ гр. Ивайловград; 
- Автор на изложба: „Калиакра – столицата на Добротица” – 18 май 2008 г.; 
- Изложба и брошура „Крепостта св. Петка” – 15.10.2008 г. гр. Пещера. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- И. д. Завеждащ ССА към НАИМ при БАН. 
 
 

ст. н. с. І. ст. д. и. н. Людмила Дончева-Петкова 
 
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 през м. юни. Работихме на площ от 350 м2 на дълб. от 1 до 1,40 м.  
Продължихме изследването на комплекса на север и запад от търговско-занаятчийските 
помещения, като проучвахме два участъка. Довършихме разкриването на северната 
стена на сграда ІІІ, пред и под която открихме малка правоъгълна полуземлянка. На 
югоизток, в границите на голямата сграда №ІV, установихме доста сложна за неголям 
период от време хронология. В южния край на сградата открихме още една 
полуземлянка, а до външния й югоизточен ъгъл – малка сравнително добре запазена 
пещ. Полуземлянката е пресечена от северния зид на помещение 19., разрушена е и от 
три по-късни ями. Най-късни са нестабилните зидове на сграда ІV, които са на 0,40–
0,50 м над пода на жилището. В границите на тази голяма сграда бяха разчистени 10 
ранни ями от стълбова конструкция. Още една, най-западната, се намира извън 
сградата (близо до сграда ІІІ) и отстои на 27 м от крепостната стена. Разкрита беше и 
нова сграда – № V, чиято северна половина е напълно разрушена Сградата е свързана с 
производство на оловни и костени предмети. Проучихме 7 големи късни (една от Х в. и 
6 от първата половина на ХІ в.) ями, в които се откриха интересни керамични 
фрагменти, дефектна продукция от кост и олово. Задачата е по проект „Стари 
български столици” на ССА; 



 139 

- Разкопки на прабългарския биритуален некропол при гр. Балчик. От 7 юни до 
15 август проучихме 450 кв. м със средна дълбочина 1 м. Открихме нови 15 гроба, с 
които общото число на разкритите гробове е 205. От тези гробове 11 са с кремация (6 
камерни и 5 ямни) и 4 с инхумация. Работихме в различни части на некропола, 
направихме сондажни проверки и със сигурност можем да твърдим, че сме установили 
неговата северна, южна и източна граница. Остава да се изследва западната част, с 
което проучването на некропола ще завърши. Задачата е по проект „Славяни и 
прабългари” на ССА. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Ръководител на проекта „Славяни и прабългари”; 
- Обработка на материали от разкопките през 2007 г. в Плиска, м. януари, 

февруари; 
- Обработка на материали от разкопките през 2008 г. на биритуалния некропол 

при Балчик, м. септември; 
- Довърших работата по темата: „Ранновизантийска керамика от крепостта при 

с. Одърци, Добричко”. Работих върху други керамични находки (тежести за стан, 
подпори за амфори, тежести за рибарска мрежа), прешлени за вретено, върху предмети 
от камък, метални съдове; върху типология на керамичните лампи, метални предмети, 
свързани с осветлението – лампа, верига, куки, пластинки и куки за канделабър; и т.н. 
Текстът е подготвен за „Одърци”, Т. 3, 68  компютърни страници текст и 61 страници 
каталог; 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 

- Пленарен доклад на тема: „Ранносредновековни езически некрополи от 
България (края на VІІ – 60-те години на ХІ в.)” на Националната научна конференцията 
на Българското историческо дружество, състояла се на 26 – 27.11.2008 г. . 
 
б) В чужбина 
 

- Участие с доклад „Migrations and ethnic changes in today, s Bulgaria in the рeriod 
of the 6th – 9th Centuries “. На 6 Международен археологически конгрес в гр. Дъблин, 
Ирландия, състоял се от 29 юни до 04 юли; 

- Участие с доклад: Migrations and ethnic changes during X – XIth century on the 
territory of todays Bulgaria на 14-та Международна археологическа конференция в гр 
Валета, Малта, състояла се от 16 до 22 септември. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Migrations and ethnic changes over presend-day Bulgarian territories during the 6th-
9th Сenturies. – WAG–6, Ireldnd 2008, 29th june – 4th July, p. 302; 

- Migrations and ethnic changes during X–XI th Сenturies on the territory of todays 
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Bulgaria. – The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archdeologists, 
16–21 September: Маlta 2008, p. 192. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Brigitte Pitarakis. Les croix-reliquaies pectorals Byzantines en bronze. Paris, ed. 
Picard, 2006, 446 p. – Археология, 2007, 1 – 4, 216 – 222 – рецензия; 

- Биритуален некропол при Балчик.– Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София, 2008, 574 – 577 (заедно с К. Апостолов, Е. Коматарова, М. Христова, К. 
Каменаров, Д. Ставрев); 

- Разкопки в южния сектор на западната крепостна стена на Плиска. – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 600 – 603 (с К. 
Константинов и Е. Коматарова). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г.  
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Eighth-and ninth-century pottery from the industrial quarter of Pliska, caрital of the 
early medieval Bulgarian kingdom” – Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe 
and Byzantium, Vol. 2. Bizantium, Pliska, and the Balkans, Berlin-New York, 2007, 293 –
314; 

- Zur ethnischen Zugehörigkeit einiger Nekropolen des 11. Jahrhunderts in Bulgarien. 
– Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 2. Bizantium, 
Pliska, and the Balkans, Berlin-New York, 2007, 643 – 664; 

- Pliska – Katalog. – Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and 
Byzantium, Vol. 2. Bizantium, Pliska, and the Balkans, Berlin-New York, 2007, 665 – 707, 
Taf. 1 – 19. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Нови данни за некропол №3 при Балчик. – Проблеми на прабългарската 
история и култура, 4 – 2, 2007, 121 – 143. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г.  
 

- За един кръщелен кръст от Варненския музей. – Приноси към българската 
археология, Т. 6. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Ръководител (от българска страна) на българо-унгарски проект: Авари, 
прабългари, славяни и унгарци на Среден и Долен Дунав; срок 2003 – 2009 г. 
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г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член на ICOMOS; 
- Член на Международната асоциация на археолозите. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- В разкопките в Плиска участваха двама мои докторанти – от НАИМ и СУ (Е. 
Коматарова и М. Христова); 

- В разкопките на прабългарския некропол при Балчик участваха трима 
докторанти – един от НАИМ (Е. Коматарова), двама от СУ (М. Христова и К. 
Клисуранов) и един магистър по археология от СУ (Д. Ставрев). 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Ръководство на двама докторанти – един от НАИМ (Евгения Коматарова) и 
един от СУ (Мария Христова). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на СНС по стара, средновековна история, археология и етнография; 
- Член на НС на НАИМ; 
- Рецензия на дисертационния труд на М. Балболова-Иванова: „Селища и 

пътища в провинция Хемимонт (ІV – началото на VІІ в.), (северно от билото на 
Странджа)”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Отговорен редактор на поредицата „Приноси към българската археология”. 
Редактирах постъпилите 10 статии за сборника, посветен на 85-годишнината на Соня 
Георгиева. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Археологически разкопки на най-ранния прабългарски некропол при Балчик – 
в-к Балчик, 30.09.2008, бр. 32; 

- Интервю за Информационна агенция Фокус; 
- Интервю за Информационна агенция Варна – Фокус; 
- Интервюта за радио Шумен; 
- Интервю за в. Шуменска зора. 
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Подготовка и реализиране на изложбата „Изгревът на България” във фоайето 
на Община Балчик – 6 август – 30 септември. Изложбата е посветена на резултатите от 
проучванията на прабългарския некропол при Балчик. При откриването й изнесох 
беседа, посветена на 7-годишните изследвания на некропола. 

- Участие за некропола при Балчик в изложбата 60-години НАИМ в БАН. 
 
 

ст. н. с. д. и. н. Николай Димитров Овчаров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- През месеците май-юни ръководих екип, който започна проучвания в Асеновия 
квартал на старата българска столица Велико Търново. Заедно със ст. н. с. д-р Хитко 
Вачев от РИМ – Велико Търново започнахме търсенето на една важна църква, свързана 
с българската история. Става дума за споменатата в изворите „Св. Иван Рилски”, 
отстояла на няколко десетки метра от известната „Св. св. Петър и Павел”. Там през 
1393 – 1394 г. служи последният български патриарх от Средновековието Евтимий. 
Също така в сградата са се съхранявали чак до 15 в. мощите на най-големия български 
светец. Имахме щастието почти веднага да попаднем на останки от нейните зидове и в 
продължение на около месец да разкрием руините на храма. Той е дълъг около 15 м и 
има еднокорабна конструкция. Притежава два притвора и камбанария. Според богатите 
археологически находки е функционирал между 13 и 17 в. Сред откритите предмети са 
над 300 златни, сребърни и бронзови предмети, златни и сребърни накити, икона от 
алабастър, бронзова църковна утвар, разнообразна керамика от различни периоди; 

- През месеците юли, август и септември ръководих 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, която през 
тази година трябваше да бъде окончателно завършена. В дълбочина се откриват 
находки от халколита, къснобронзовата и ранножелязната епоха. Особено ценни през 
2008 г. обаче са откритията, свързани с Античността и Средновековието. Беше напълно 
завършен започнатия през миналите години голям комплекс от сгради, датирани в 3-5 
в. Той заема оградената от мощна крепостна стена западна половина на Акропола. 
Установено бе добре изразено градоустройство с прави улици и площади. Добре 
съхранените фортификационни съоръжения и антични сгради са били рационално 
преизползвани през Средновековието. Особено отчетливо това се долови при 
известната средновековна кула в югозападната част на крепостта. Оказа се, че тя е 
стъпила върху запазен до 3,8 м късноримски крепостен зид. От вътрешната страна пък 
голяма представителна сграда от 3-5 в. е превърната в резиденция на средновековните 
архонти на Перперикон. Сред многобройните находки блестят четири сребърни 
пръстена на аристократи от 13 – 14 в., оловен печат на император Андроник ІІ 
Палеолог, вносна китайска керамика от селадон и много други; 

- През месец октомври под мое ръководство и с участието като зам. – 
ръководител на ст. н. с. д-р Бони Петрунова от НАИМ – БАН се проведоха редовни 
археологически разкопки на късносредновековен некропол при с. Нисово, Русенско. 
Проучването продължи две седмици без прекъсване. Бяха документирани повече от 70 
каменни надгробия с разнообразни християнски символи. Разкриха се около 30 гроба, 
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всички по православен порядък. Почти всички са датирани с монети от обичая 
„Харонов обол”. Това прави възможно точното им датиране в периода от края на 16 до 
края на 18 в. Бяха намерени множество любопитни предмети като части от облеклото и 
копчета, накити, както и положени под главите бръсначи. Най-интересен е един от 
гробовете, в който е положена млада жена с дете, като труповете са подредени в позата 
на св. Богородица с Младенеца. Вероятно става дума за образна молитва против 
чумата, унищожила близкото село в края на 18 в. Според наличните фолклорни данни 
то се е наричало Галица и е загинало именно тогава от „черната смърт”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Модератор и обобщителен доклад за археологическите проучвания в 
Източните Родопи в научна конференция грама ФАР „Антични и средновековни 
мегалитни паметници в Родопите”, Кърджали, март 2008; 

- Доклад за средновековното рицарство и връзките му с Второто българско 
царство в Научна конференция в рамките на Четвъртата международна среща на 
рицарите-тамплиери, Велико Търново, юни 2008 г.; 

- Научна конференция по тракология в Казанлък през септември 2008 г. с доклад 
„Използване на средствата по европейски проекти по отношение на археологическите 
паметници в Източните Родопи”; 

- Научна конференция, посветена на починалия шуменски археолог Георги 
Атанасов през октомври 2008 г. с доклад „Финансиране и създаване на инфраструктура 
на археологическите обекти в светлината на новото време”. 
 
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. Археологическите чудеса на Източните Родопи, І. – Будител, 2 
(април-юни), 27 – 42; 

- Н. Овчаров. Археологическите чудеса на Източните Родопи, ІІ. – Будител, 3 
(юли-септември), 35 – 46; 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2007 г. 
 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Кр. Лещаков. Археологическо 
проучване на скално светилище при с. Татул, Момчилградско. – Археологически 
открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 542 – 549; 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на 
скален град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 
2008, 531 – 537; 

- Н. Овчаров, З. Димитров. Северозападния квартал от Акропола на Перперикон 
през римската и късноримската епоха (втората половина на ІІІ – началото на V в.). – В: 
Проблеми на тракийската култура, 3. Казанлък, 2008, 204 – 229. 
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2.3. Издадени през 2007 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2007 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Н. Овчаров. Изчезнали градове, забравени храмове, древни писмености, 
потънали кораби. София 2008, изд. „Захарий Стоянов”, 160 с. 
 
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”, „Янтра-
днес”, „Бряг”, „Градски вестник” и др. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член съм на Изпълнителния борд на Американския биографичен институт в 
САЩ; 

- Член съм на комисията да изследване на морската история в Източното 
Средиземноморие към Института за новогръцки проучвания в Атина, Гърция. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Редовна лятна практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Кирил и 
Методий”, Нов Български университет и др.; на Перперикон, църква „Св. Иван Рилски” 
във Велико Търново и късносредновековен некропол при Нисово, Русенско. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Научно ръководство на докторант по средновековна археология от ноември 
2008 г. 
 
4.2 Лекции в чужбина 
 

- Международен славянски университет в Москва; 
- Лекции  в Карловия Университет в Прага, ноември 2008; 
- Лекции в Университета на щата Охайо, САЩ, град Кълъмбъс, декември 2008; 
- Лекции в Университета Илинойс, САЩ, град Урбана-Шампейн, декември 

2008. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 

- Членове на съвети, комисии и други експертни органи; 
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- Съветник на Националния борд за туризъм; 
- Член на Научния съвет на Македонския научен институт; 
- Член на съвета за туризъм в община Свиленград; 
- Член на съвета за туризъм в община Кърджали; 
- Експертна дейност в Комисията за култура в Народното събрание във връзка 

със Закона за културно-историческото наследство. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Известия на Археологическия институт. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- 52 филма от авторската поредица „Изгубеният Граал” по Национална 
Телевизия „Евроком”; 

- Три серии на филм „Цивилизацията на скалните хора” (съответно две по 30 
мин. И една по 50 мин.), излъчени по БНТ през февруари 2008 (автор и консултант); 

- Около 200 интервюта, репортажи и участия в предавания по ЕвроНюз, СиЕнЕн 
– Европа, БНТ, БТВ, НТ, 7 дни, Тв 7, Евроком, Ре-Тв, ББТ, МСат, Планета, различни 
локални канали; 

- Участие на Международното изложение в Истанбул, Турция, през февруари 
2008; 

- Участие в международна среща в Европейския парламент, организирана от 
Либералния Алианс, Брюксел, Белгия, май 2008; 

- Участие в Четвъртата световна среща на българските медии в Мадрид, 
Испания, май 2008; 

- Заснемане на трисериен филм за средновековните крепости от Родопите с екип 
на БНТ, снимки в България, Едирне (Турция) и Димотика и Александруполис (Гърция), 
август 2008; 

- Лекции в Ческе Будейовице, Чехия, през ноември 2008 г.; 
- Лекции през българската общност и интервюта за български вестници в 

Чикаго, САЩ, декември 2008. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
 - Изложба в Историческия музей-Велинград на постери с археологическите 
открития в Източните Родопи през март 2008; 
 Участие във временната изложба за находките от 2008 г. в НАИМ, открита през 
декември 2008; 
 Участие с постер в изложбата в БАН, посветена на 60-годишнината от НАИМ 
през декември 2008. 
 
 

ст. н. с. II ст. д-р Маргарита Ваклинова 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обект „Момчилова крепост” – ръководител на проекта и на археологическото 
проучване. Експедицията е съвместна с РИМ – Смолян с 1 участник от негова страна. 
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 
характера 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. Годината е последна от 
програмата на проекта. Бе извършена консервация, частична реставрация и 
експониране на разкритите останки, издадени бяха на български, гръцки и английски 
език две брошури, свързани с проекта и диск с 30-минутен филм и клип за крепостта и 
проекта. Обектът бе приет от отговорните по изпълнението на проекта органи и 
тържествено открит за посетители. Разкритите експозиции и приемен център допълват 
възможностите за информация и увеличаване на интереса към района и използването 
му за нуждите на културно-историческия, екологичният и селски туризъм и 
разкриването на нови работни места във връзка с обслужването му; 

- Обект „Никопол на Места” – научен консултант на археологическото 
проучване и проекта за консервационно-реставрационни дейности и социализация. 
Финансирането е по проект за трансгранично сътрудничество с Гърция по програма 
ФАР по договор с община Гърмен. Проучванията са свързани със САА и ССА по 
проектите за античните и средновековни градове. Обектът е приет като изпълнен по 
програмата и разкритите останки от градската вила експонирани с частична анастилоза. 
Теренното проучване на този етап е извършено от н. с. Цветана Комитова от РИМ – 
Благоевград; 

- 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, 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 от центъра на столицата през различните 
етапи между ІХ – ХІV в. Открити са и части от водопроводната система, преминаваща 
под настилката на централния площад и останки от съоръжения от 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. Събрани са 
материали от находищата и и фондовете на музеите във Варна, Бургас, Поморие, 
Несебър, Созопол, направени са работни и научни фишове, заснемания и рисунки. 
Проведени са две съвместни сесии на членовете на колектива в София и Страсбург за 
подготвяне на новите части от анотирания аналитичен каталог, системата на 
организирането на текстовете при каталожните и аналитико-синтетичните части на 
изследването, преведени бяха на френски език готовите части; 
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- 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”; 

- 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; 

- Координатор на проучванията по проект на НАИМ и Министерство на 
културата на втората българска столица „Велики Преслав”; 

- Ръководител на тригодишен проект с финансиране чрез МОН „Плиска, 
Кабиюк, Велики Преслав”; 

- Ръководител на проект „Стари столици” на ССА – НАИМ с бюджетно 
финансиране от БАН и МК. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в Международна кръгла маса „Държавност и културно наследство” 
Русе, 5-6 декември. Модератор на панел „Българската политика за опазване на 
културното наследство – традиции и проблеми”; 

- Участие и ръководство на среща-дискусия за проблемите и перспективите пред 
археологическото наследство на България, организирана от Министерство на 
културата, Балчик, 11-12.04. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
 
 - Княз Борис І и Владетелската църква на Велики Преслав. – В: Сборник 
„Християнската култура в Средновековна България”. Материали от Национална научна 
конференция. Шумен 2-4 май 2007. В. Т. „Фабер” 2008, 185-194 (в съавт. С И. Щерева);  
 - Археологическо проучване на ранновизантийската и средновековна крепост 
над с. Градът, Община Смолян. – АОР през 2007. С. 2008, 712 – 716 (съавт. Н. 
Бояджиев); 
 - Владетелската църква във Велики Преслав. – АОР през 2007, С., 2008, 612-615 
(съавт. И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Ръководство на българо-френски проект с Университета в Страсбург и СНРС–
Проект Рила 3/16 на МОН. 
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г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член на ИКОМОС. Председател на контролния съвет на БНК на ИКОМОС; 
- Член на ИКОМ. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
3.1.1. Лекции 
 

- Мениджмънт на археологическите резервати. Магистърска програма; 
- Философски факултет, Софийски университет, 60 часа лекции. 

 
3.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- 2 магистранти – СУ. 

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

- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член и председател на Съвета за теренни проучвания – НАИМ; 
- Член на Комисията за исторически науки 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 Националния съвет за опазване паметниците на културата – 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; 

- Подготовка на писмени становища за Научния съвет на НАИМ; 
- Рецензии пред СНС на Тодор Чобанов (д-р), Росина Костова (доцент); 
- Рецензии – представяне пред Комисията за исторически науки на ВАК на 

кандидати за присъждане на степени и звания: Р. Милчева, П. Георгиева, В. Лозанова и 
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др.; 
- Писмено становище за Подробния устройствен план на В. Преслав и участие 

като консултант при изработването му; 
- Рецензия на експозиционния план на Регионалния исторически музей-Стара 

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

- 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 
 

- Не мога да кажа точно колко, но са много на брой, посветени на новите 
открития в археологията и специално в средновековието, текущи проблеми на 
опазването на паметниците на наследството и текстовете на новия закон за културното 
наследство, Денят на археолога, Нощта на музеите, нови изложби – пресконференции, 
интервюта по БНТ, БТВ, ВВТ, БНР, провинциалните телевизии и радиостанции (Ст. 
Загора, Шумен, Русе, и др.), 24 часа, Сега, Дума, Дневник, Дарик радио, Радио 
„България”, Новинар, „Белла”, АБВ и др.; 

- Консултант на изложба „Символи на българската държавност”, посветена на 
честванията на 100 годишнината на независимостта във В. Търново; 

- Подготовка на изложба за Япония и участие в откриването й в официалната 
делегация на България; 

- Представяне на книги от учени пред публика – 4 (София, Плевен, Провадия); 
- Лекция на лектория, организирана в НАИМ по проект финансиран от Фонд 

„Култура” – МК „История на археологическите дирения и музеите в България”; 
- Лекция при завършване проект за проучвания в Пещера пред обществеността; 
- Лекции и дискусии по проблемите на Закона за културното наследство пред 

членовете на Ротари клуб, СБЖ, пресконференции по същите въпроси; 
- Лектория пред средношколците в Перник за крепостта Кракра. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Изпълняване на задължения като зам. директор на Националния 
археологически институт с музей и и. д. директор от 06.03.2008 г. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Ирина Щерева 
 
1. Резултати от научната дейност 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководство на редовни археологически разкопки на обект „Владетелска 
църква” във Велики Преслав. Проучванията са по проект „Стари български столици” 
към секцията за средновековна археология в НАИМ. Разкопките се проведоха през 
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юли-август и се финансираха по правителствена програма чрез договор между 
Министерство на културата и НАИМ – БАН. Продължи разкриването на 
монументалната постройка (сграда ІІІ), разположена на югоизток от Владетелската 
базилика, в посока към юг и пространствата на запад от нея. Разкрити са части от 
плочника на Източния площад, останки от водопроводи и жилище,  сметни ями и 
гробове от големия некропол около църквата. Открити са много и разнообразни 
находки. Сред тях особен интерес представлява оловен печат на княз Симеон, датиран 
в годините между 893 и 913 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Продължи работата по написване на т. ІІ и ІІІ на „Туида-Сливен”; 
- Работа с литература във връзка с написването на части от колективния 

монографичния труд „Владетелската църква на Велики Преслав”; 
- Ръководител на проект към секцията за средновековна археология 

„Средновековният български град и село”. 
 
2. Публикационна дейност 
 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова. 
Владетелската църква във Велики Преслав. – В: Археологическите открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008, 612 – 615. 
     
   2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
    

- И. Щерева. Владетелският център във Велики Преслав в следстоличния 
период. – В: Приноси към българската археология, т. 6 (14 ст. стр.) 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Ръководител на редовен докторант към секцията за средновековна археология. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и др. експертни органи 
 

- Член на изпитна комисия за кандидатстване в докторантура. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни. 
 

- Изготвяне на конспект за кандидатстване в докторантура по средновековна 
археология (ХІ – ХІІ в.). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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- Член на редколегията на сборник в памет на ст. н. с. Иванка Жандова. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Съвместно със С. Горянова комплектоване и редактиране на текстове за 
проучванията във Велики Преслав през 2008 г. за Каталога на изложбата “Българската 
археология през 2008 г.”. 
 
 

ст. н. с. II ст. д-р Живко Аладжов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководител на археологическите проучвания във В. Преслав, обект 
„Средновековна улица на юг от Патриаршията” 8.09 – 8.10.2008 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проект на ССА – НАИМ – Проучване на старите столици; 
- Средновековни крепости на юг от Балкана; 
- Консултант на теренни обхождания във Врачанско с ръководител ст.н.с. 

Сергей Торбатов. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в Международна конференция в ПУ посветена на 60-годишнината на 
доц. Ив. Джамбов със съобщението „Още данни за живота и кариерата на един висш 
византийски сановник”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Ж. Аладжов. Научна конференция „Тракия и Хемимонт ІV – ХІV в”, Карнобат 
18-20 април 2006 г. Археология, 2006, 1-4, 268; 

- Ж. Аладжов. Разкопки на крепостта Блесна-Блисимос край Димитровград. 
Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 658 – 661; 

- Ж. Аладжов. Разкопки на Преславската Патриаршия. Археологически открития 
и разкопки през 2007 г. София, 2008, 621-622; 

- Ж. Аладжов.  Разкопки на крепостта Блесна край Димитровград 
(предварително съобщение). Археология, 1-4, 2007, 162 – 170; 

- Ж. Аладжов.  Новооткрити средновековни тежести еталони. Нумизматични, 
сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие . 
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Acta musei varnaensis, VII – 2. Варна, 2008, 56 – 62 (съавт.); 
- Ж. Аладжов.  Някои бележки за границата между българия и Византия през ІХ-

Х в. В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. ІІ, София, 2008, 187 
– 189. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Ж. Аладжов. Новооткрити средновековни тежести еталони. Нумизматични, 
сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие . 
Acta musei varnaensis, VII – 2. Варна, 2008. 
 
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 2008 г. 
 

- Ж. Аладжов. „Още данни за живота и кариерата на един висш византийски 
сановник” В: Сб. посветена на 60-годишнината на доц. Ив. Джамбов; 

- Ж. Аладжов. Рисунките – графити от карнобатската крепост и тяхната връзка с 
историческите събития. В: Сб. Посветен на Соня Георгиева. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
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; 
- Член на ОС на НАИМ – БАН. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
  

- Рецензия на докторската теза на Здравка Коркутова от НБУ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на ред. колегията на Известия на Археологическия институт при БАН. 
 
 

ст. н. с. II ст. д-р Виолета Нешева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

Ръководих изследователски проект на тема „Мелник – религиозен и 
административен център в долината на Средна Струма през вековете”; съвместен 
проект на АИМ и ИМ-Сандански; към проект на ССА „Българският средновековен град 
и село”. 

І. През отчетната 2008 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). 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 2008 г. беше проучена площ от около 300 кв. м. във 
вътрешното пространство на манастира, в западния му двор. 

Основна цел на разкопките, подобно на миналата, 2007 г., 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. Работата продължава да е съпроводена с 
много физически трудности по отделянето и изхвърлянето на големия насип от 
срутилата се върху обителта скала (мел). Затруднява ни и доста стръмният терен. За 
преодоляване на денивелацията се оформят малки тераси, отдолу нагоре.  
Продължи работата в централната част на двора, по очерталата се през м.г. сграда.Тя е 
с надлъжна ос ЮЗ – СИ. Оказа се, че е била изградена на две нива, заради стръмния 
терен. Долното ниво от три страни е вкопано в ската, с еднолицев градеж отвътре. На 
второ ниво планът също е правоъгълен, но не са запазени зидове, очертани са само 
основите. Възможно е да е търсената църква. Датировката, определена от находките е: 
начално строителство – началото на ХІІІ в., втори период – краят на ХVІ – началото на 
ХVІІ в. Знакови находки свързват сградата с църковния ритуал – лъжички за причастие, 
език от камбана, а наблизо, преди две години – и парче от камбана, допълнително 
изчуквано за вторична употреба. 

Правоъгълна сграда се очерта и на север, под мела (скалата). То също е с два 
строителни периода, но засега е трудно да изясним функцията му. 

Извършено е заравняване на натрупаната от разкопките около обекта пръст и 
оформяне на пътека, с което той придобива привлекателен за туристите облик. 

За следващата, 2009 г. се предвижда приключване на разкопките и извършване 
на аварийна архитектурна консервация на целия обект (досега е извършена частично); 

- Църква „Св. Св. Петър и Павел” в центъра 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). 

Теренното археологическо проучване е във връзка с извършването през 2008-
2010 г. на консервационно-реставрационни работи. 
Църквата е единствената цялостно запазена във вида си от началото на ХХ в. Според 
строителен надпис, тя е възстановена през 1840 г. В нея до 60-те години е извършвана 
църковна служба. 

Главни резултати: Проучванията са сондажни – отвън и отвътре. Изяснена е в 
максимално възможна степен строителната история и хронология на храма. Той е 
построен през втората половина или края на ХІІ в. върху заравнени останки от по-



 154 

ранни градежи, от VІ в. Вероятно става дума, като се има предвид традицията, сграда 
от това време с култов характер. 

По план църквата е еднокорабна, с градена олтарна преграда, която я определя 
като квартална (енорийска). Била е зографисана отвътре. Пострадала е при разрушение, 
може би от земетръс или по друга причина, в първата половина на ХІХ в. При 
възстановяването е превърната в псевдобазилика, също стенописана, с дървен таван и 
стенопис. Запазен е митрополитският трон, свидетелство, заедно с надписа, че е вече 
един от главните храмове на Мелник, в който е служил митрополит. 

За тези разкопки е изготвено експертно становище, придружено с графична и 
фотодокументация до Министерство на културата, което ги финансира чрез Община 
Сандански. 

ІІ. Обработка на материали от разкопки през минали години в Мелник за 
публикации по темата на проекта, както следва: 

- Материали от разкопките през 2007 г. на два обекта на разкопки и подготовка 
на отчет за тях пред ССА (м. януари, февруари 2008 г.); 

- Материали във връзка с написване на монография. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

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 – Малкото укрепление и 
църква „Св. Никола”, чието редовно археологическо проучване е приключило 
съответно през 2004 г. и 1981 г. 

Написване и даване за печат 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 - научно консултантство на археологическо проучване на обект „Крепостта 
Калята” край гр. Якоруда, извършено под научното ръководство на н. с. М. Инкова 
(НИМ). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Пловдив, октомври 2008 г. – научна конференция с международно участие 
„Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите 
проучвания” на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. 
 
б) В чужбина 

 
- Струмица, Македония – международен симпозиум “Водата – живот и 

удоволствие”, м. ноември. 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Разкопки на манастира „Св. Богородица Пантанаса” през 2007 г. в съавт. с Ц. 
Комитова, О. Миланова – АОР, 2007; 

- Терен за ново строителство в Мелник. В съавт. с Ц. Комитова. – АОР, 2008; 
 
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 2008 г.  
 

- V. Nesheva. № Dγιη πηγЮ in the monasteries from XIII – XIV centuries in Melnik, 
Bulgaria. – Strumica, Makedonia. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Приети за печат през 2008 г. 
 

- В. Нешева. Принос към проучването на Болярската къща в Мелник. – В: 
Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите 
проучвания. Пловдив; 

- В. Нешева. Соня Георгиева. Живот и дело. Уводна статия. – Приноси към 
българската археология, 7. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 

- Монография „Мелник. Богозиданият град”, 450 стр., 365 илюстрации. 
        
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции 
 

- АRH 800 „Методология и методики в археологическото изследване”, дял 
„Средновековна археология”, хорариум 30 часа (пролетен семестър) – НБУ, 
Магистърски факултет, програма “Археология”, Докторантска програма; 

- ARH 805 „Специализиран курс по средновековна археология”, хорариум 60 
часа (есенен семестър), НБУ, Магистърски факултет, програма „Археология”, 
Докторантска програма. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Ръководих 1 докторант – Нов български Университет, Програма “Археология” 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 

- Мелник. Лятна археологическа школа на тема „Долината на Средна Струма. 
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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 изпълнението на „Програма за консервационно-реставрационни 
работи и социализация на културно-историческото наследство в гр. Мелник” на 
Министерството на културата; 

- Участие в комисия на НИПК за извършени археологически проучвания на 
терени за ново строителство в резервата Мелник. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища,  рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни. 
 

- Специализиран доклад със становище до Министъра на културата за 
резултатите от археологическите проучвания през 2008 г. на обект „Църква “Св. Св. 
Петър и Павел” в Мелник; 

- Специализиран доклад със становище до Неврокопския митрополит Пимен за 
резултатите от археологическите проучвания през 2008 г. на обект “Църква „Св. Св. 
Петър и Павел” в Мелник; 

- Предложения до Министъра на културата за аварийна архитектурна 
консервация на обекти на археологическите проучвания в Мелник през 2009 г. – 5 броя. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  
 

- Сб. Приноси към българската археология, том 5 – в памет на Ж. Въжарова; 
- Сб. Приноси към българската археология, том 6 – в чест на И. Жандова; 
- Сб. Приноси към българската археология, том 7 – в памет на С. Георгиева. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в радио и телевизионни предавания, пресконференции. 
 
 

н. с. I ст. д-р  Радослав Василев 
 
 

н. с. I ст. д-р Методи Даскалов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Теренно археологическо обхождане на землището на гр. Китен, общ. 

Приморско. Част от „Пилотен проект Китен: Икономическа оценка на непазарните 



 157 

ползи от културното наследство” на ЦМИАЕ – Созопол. Финансиране: кметство Китен 
и Програма ФАР. Извършено обхождане през м. април; изготвен е и предаден научен 
отчет; 

- Сондажно археологическо проучване на обект №34 по трасето на АМ „Тракия” 
в землището на с. Железник, общ. Карнобат. Финансиране: НАИМ по договор с НФПИ. 
Извършени сондажни разкопки, с доклад на Междуведомствена комисия обектът е 
предвиден за пълно проучване; 

- Редовни археологически разкопки в м. Палеокастро, гр. Поморие – „Античен и 
средновековен град Анхиало”. Финансиране: община Поморие. Проучен е 
средновековен и ранновизантийски пласт на терен от 150 кв.м., за което е предаден 
предварителен научен отчет в общината; 

- Редовни археологически разкопки на крепостната стена на п-ов Урдовиза – гр. 
Китен. Финансиране: кметство гр. Китен. Доразкрита северната крепостна кула, 
допроучен е ранновизантийския пласт на площ ок. 50 м2; започнато е разкриване на 
южната крепостна кула. Извършена е предварително обработка на масовия материал. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Завършване на обработването на материалите от разкопките през 2007 г. на 
средновековната църква и некропол в м. Сулинария-Каваците до гр. Созопол с цел 
публикация на паметника; 

- Продължаване на събиране и обработване на материали по тема: „Коланни 
накити от VІ – VІІ в. южнодунавските провинции на Византия”; 

- Обработване на масовия керамичен материал от разкопките на Анхиало; 
- Подготовка и предаване на отчет и публикация за предварителните резултати 

от обхождането и разкопките в землището на гр. Китен (по проекта на ЦМИАЕ); 
- Подготовка на цялостна публикация от разкопките на ранновизантийския 

некропол до Карасура; 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
 - Участие в Регионална конференция на археолозите, работещи в ЮИ България 
(гр. Раднево, 13 – 14.02.2008 г.) с доклад за разкопките през 2007 г. в Несебър и 
Созопол; 
 - Участие в ХLVII Националната археологическа конференция в гр. Шумен (26 – 
29.05.2008 г.) с доклад: „Проучване на средновековни обекти по Южното Черноморие 
през 2006 и 2007 г.”; 
 - Участие в конференция посветена на 30 год. на Центъра за подводна 
археология и паметта на проф. А. Фол (Созопол – Китен, 21 – 23.11.2008 г.) с доклади: 
 „Археологическо проучване през 2006 – 2008 г. на п-ов Урдовиза”; 
 „Резултати от теренно археологическо обхождане на землището на гр. Китен”. 
 
б) В чужбина 
 
 - Участие в Международен Симпозиум „Ниш и Византиja” VІІ (03 – 05.06.2008 
г.) с доклад: „Раннохристиянски комплекс в София” (в съавт. Със С. Горянова). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- А. Божкова, П. Кияшкина, М. Даскалов, Т. Марваков, К. Трендафилова. 
Спасително археологическо проучване на ул. „Крайбрежна” в ААР „Старинен 
Несебър”. – В: АОР през 2007 г. 304 – 307; 

- М. Даскалов, К. Панайотова. Проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза 
в гр. Китен. – В: АОР през 2007 г., 458 – 462; 

- М. Даскалов, С. Горянова, К. Трендафилова, Н. Козарев. Археологическо 
проучване в гр. София, (УПИ VІ-202, кв. 13), м. Лозенец – Южен парк, охранителна 
зона „А”на „Раннохристиянски църковен комплекс”. – В: АОР през 2007 г., 529 – 531; 

- М. Даскалов, К. Трендафилова. Сондажно проучване на обект №34 по трасето 
на АМ „Тракия”, Км 319+100 – 319+500, землище на с. Железник, община Карнобат. – 
В: АОР през 2007 г., 754; 

- М. Даскалов, К. Трендафилова. Нови постъпления на метални накити от V-VІ 
в. във фонда на ИМ–Перник. – Известия на РИМ – Кюстендил, ХІІІ, 2007, 181 – 193. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- М. Даскалов. Археологически проучвания на средновековни обекти по 
Южното българско Черноморие през 2006 и 2007 г. – Acta Musei Varnaensis (под печат). 
 
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 2008 г. 
 

- Metodi Daskalov, Snezhana Goryanova. Early Christian Architectural Complex in 
Sofia (Bulgaria). – In: Ниш и Византиja, VІІ. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Даскалов, Ст. Стойчев. Коланна гарнитура от втората половина на VІ в. от 
околностите на с. Драгоево, Шуменско. – В: Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-
Milcheva. Югоизточна Европа през античността (V в.пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. 
Хр.), В. Търново, 2008, 502 – 511. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 
 - М. Даскалов. Данни за производството на сграфито керамика през ХІІ – ХІІІ в. 
в Месемврия. – In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. V (под печат); 

- М. Даскалов, К. Панайотова. Археологически изследвания в землището на град 
Китен. – В: Пилотен проект Китен: Икономическа оценка на непазарните ползи от 
културното наследство. Изд.: ЦМИАЕ, съст. Х. Ангелова; 

- К. Лещаков, М. Даскалов, Н. Козарев, Н. Тодорова. Спасителни разкопки на 
къснобронзов обект в землище на с. Чепинци, общ. Рудозем. 
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Координатор на съвместен проект с АИ на Словашката академиа на науките на 
тема “Ранносредновековната култура (VІІ – ХІ в.) на територията на България и 
Словакия”. 
 
4. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редакционната колегия на Сп. Археология. 
 
5. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта и за местни и централни електронни и др. медии за разкопките в 
Поморие и Китен. 
 
 

н. с. I ст. д-р Валери Григоров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Археологическо проучване на крепостта Красен при Панагюрище. Научни 
ръководители н.с. д-р В. Григоров и Г. Абдулов. Времетраене на теренната работа – 3 
месеца. Разкри се  участък от 35 м от трасето на външната източна крепостна стена. 
Финансиране от ИМ – Панагюрище; 

- Археологическо проучване в Плиска, обект „В-11”. Научни ръководители н.с. 
д-р В. Григоров и н. с. д-р А. Аладжов.  Времетраене на теренната работа – 1 месец. 
Проучи се площ от около 140 кв. м. Разкриха се археологически структури и 
съоръжения от 9-10 в. Финансиране – НАИМ по договор; 

- Археологическо проучване на крепостта Боровец при Правец. Научни 
ръководители н. с. д-р В. Григоров и Т. Борисова. Времетраене на теренната работа – 1 
месец. Разкриха се 3 сгради и 12 м от западната крепостна стена. Направи се картиране 
на укреплението. Финансиране от ИМ – Правец, по договор с Искра-21” АД. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на инвентираните находки придобити при разкопки на крепостта 
Красен до Панагюрище през периода 1976 – 1980 г. Целта е уточняване на 
хронологията на крепостта. Финансиране от Исторически музей – Панагюрище; 

- Обработка на керамичните съдове от яма 1, обект „Тайни ходници на север от 
Цитаделата” в Плиска. Целта е да се подготви публикация на втория по многобройност 
керамичния сервиз намерен Плиска. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
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- Участие с доклад за проучванията на Красенската крепост при Панагюрище 

през 2006-2007 г. на Националната археологическа конференция в Шумен (26 – 
28.05.2008 г.). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

- В. Григоров. Средновековни бронзови огнива от България. – Археология, 2007, 
1-4, 79 – 89; 

- Ст. Станилов, М. Инкова, В. Григоров, А. Аладжов. Двор с дървена ограда, 
северно от Цитаделата на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 
г., София, 2008, 589-590; 

- В. Григоров, Г. Абдулов. Археологическо проучване на крепостта Красен при 
Панагюрище. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София. 2008, 666 – 
670. 
 
3. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 

- Научен консултант на археологическите разкопки на крепостта при Враца с 
научен ръководител Нарцис Торбов; 

- Вещо лице в комисия на МВР за извършване на комплексна експертиза на 
групови паметници на културата: „Античен некропол на Аполония в местността 
Калфата”, индивидуален археологически паметник „Виа Сакра” (Via Sacra), „Античен 
некропол на Аполония в местностите Каваците и Сулинария” и „Могилен некропол на 
нос Колокита” (Св. Стефан). Предаден е доклад от 95 страници. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ 
 

- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”; 
- Член на редакционната колегия на сборник посветен в чест на проф. Л. 

Дончева-Петкова. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Изнесен доклад с презентация в тетъра в Панагюрище на тема: “Проучвания на 
Красенската крепост при Панагюрище през 1976 – 2008 г.” 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Редактор на сайта на НАИМ – БАН; 
- Член на постоянната комисия за оценка на оферти за издания на НАИМ – БАН; 
- Член на комисия за определяне на границите и режимите на ползване на 

археологическия паметник “крепостта Боровец” при Правец; 
- Член на комисия за извършване проверка за пълнотата на полевата 

документация в Научния архив на НАИМ за разкопки през 2007 г. 
 
 

н. с. II ст. д-р Андрей Аладжов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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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 5 нови сектора от кръглото каменно съоръжение; 

- Ръководител на обект В11 във Вътрешния град на Плиска. Разкопките се 
проведоха през месец август. Разкриха се части от жилища и производствени 
съоръжения, датирани в периода средата на ІХ – средата на Х в.; 

- Участие в теренни обхождания по трасето на газопровода Добрич – Силистра с 
ръководител Иво Чолаков. Обхожданията се проведоха през месец ноември. 
Регистрирани са 8 нови обекта на територията на община Силистра и община 
Кайнарджа. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в конференция археологически открития и разкопки през 2007 г., 
проведена в гр. Шумен през месец май. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 
 - А. Aladzhov. Final stage in the development of the early byzantine towns of the 
lower Danube. – Der Donaulimes in der Spatantike und im Fruhmittelalter (in print); 

- A. Aladzhov. The Byzantine Empire and the establishment of the early medieval city 
in Bulgaria (in print). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- А. Аладжов. Византийският град и българите на Кримския полуостров. – В: 
Проблеми на прабългарската история и култура. Т. ІV. Варна, 2008; 
 - А. Аладжов. Християнски влияния в градоустройството на първата българска 
столица. – Сборник в памет на 1100 години от смъртта на княз Борис І. Шумен, 2008. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на комисия по приемането на археологическите проучвания и определяне 
на границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на 
археологически паметник на обект „Момчилова крепост” община Смолян съвместно с 
РИМ Смолян и НИПК; 

- Член на комисия по приемането на археологическите проучвания и определяне 
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на границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на 
археологически паметник на обект „Крепост Калето” община Смолян съвместно с РИМ 
Смолян и НИПК; 

- Член на комисия по приемането на археологическите проучвания и определяне 
на границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на 
археологически паметник на обект „Манастирски комплекс” община Смолян съвместно 
с РИМ Смолян и НИПК; 

Член на комисия по приемането на археологическите проучвания и определяне 
на границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на 
археологически паметник „Средновековната крепост Лютица” община Ивайловград 
съвместно с РИМ Хасково и НИПК. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Участие в редакционния съвет на поредицата „Приноси към българската 
средновековна археология” – сборник в памет на Соня Георгиева; 

- Участие в редакционния съвет на „Сборник в чест на Маргарита Ваклинова”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в два проекта на фондация Homo Adventuricus, популяризираща 
културното наследство на България сред младите хора. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Секция за средновековна археология – НАИМ – БАН. 
 
 

н. с. III ст. Петър Димитров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Зам. ръководител на археологическо проучване на обект „Владетелска църква 
на Велики Преслав” (ръководители: ст. н. с. М. Ваклинова, ст. н. с. И. Щерева), гр. 
Велики Преслав. 15 юли – 3 септември 2008 г.; финансиране – по договор между 
НАИМ – БАН и Областна управа – Шумен. 

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 с колектив с М. Ваклинова, И. Щерева, 
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М. Манолова, С. Горянова, И. Йорданов. Отговарям за подобект „Некропол”, както и за 
графичната и фото документация на обекта. Към проект на Секцията за средновековна 
археология на НАИМ „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 2008 г. 
 

- Ваклинова, М., Щерева, И., Горянова, С., Димитров, П., Манолова-Войкова, М. 
2008. Владетелската църква във Велики Преслав. – АОР през 2007 г. София, 2007, 612 – 
615, обр. 1 – 3. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на комисия за инспектиране на наличните компютри и периферни 
устройства в НАИМ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на „Археологически открития и разкопки”; 
- Член на редколегията на годишния отчет на НАИМ. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Зам. научен секретар на НАИМ – БАН. 
 
 

специалист-проучвател Снежана Горянова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Юни – юли 2008 г. – ръководител на редовно археологическо проучване на 

обект „Ранновизантийска и средновековна крепост Проват/Овеч” в. гр. Провадия. 
Финансиране на проучването – ИМ – Провадия, Община Провадия и частни спонсори. 

Продължава разкриването на градски квартал северно от Църква №2, градската 
улична мрежа и жилищни комплекси от османската епоха, средновековието (ХІІ – ХІV 
в.) и ранновизантийската епохи, разкриване на материали от късната античност и 
късножелязна епохи; 

- Юли – август 2008 г. – зам. ръководител на археологическото проучване на 
обект „Владетелска църква” – Велики Преслав (ръководители ст. н. с. М. Ваклинова и 
ст. н. с. И. Щерева). Финансиране – по договор между НАИМ – БАН и Министерство 
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на културата. 
Проучване на терените южно от Владетелската църква и източно от Тронната 

палата. Проучване на стратиграфията на напластяванията и етапите в строителството, 
устройването и обитаването на т.н. Източен площад и т. н. Сграда ІІІ; 

- М. октомври - декември 2008 – подготовка на документацията от двата обекта 
за отчет; 

- М. ноември - подбор, документиране и предаване на материали за временна 
изложба на находки от археологически обекти, проучвани през 2008 г. в НАМ, 
подготовка и редактиране на текст за Велики Преслав за каталога на изложбата. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Мостови съоръжения през средновековието; 
- Предпазни амулети – християнски и други символи, култове и вярвания, 

отразени в тях. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Колоквиум „Homo byzantinus?”, 22-23 февруари 2008 г., София. Доклад на тема 
„Homo byzantinus у дома си: бит и комфорт в българските земи (ІХ – ХІV в.), (в съавт. с 
н. с. д-р Албена Миланова, ЦСВП „Акад. И. Дуйчев” – СУ „Св. Кл. Охридски”); 

„І национална конференция „Пътуване към България”. Пътуванията в 
средновековна България и съвременният туризъм, Шумен, 8 – 11 май 2008 г. – доклад 
„Мостовото съоръжение в ранновизантийската и средновековна крепост Проват/Овеч” 
 
б) В чужбина 
 

- VІІ международен симпозиум „Ниш и Византия”, Ниш, Р Сърбия, 3 – 5 юни 
2008г. – доклад „Раннохристиянски комплекс в София” (съавт. н. с. д-р М. Даскалов, 
НАИМ – БАН; на сръбски език). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова. 
Владетелската църква във Велики Преслав. – Археологически открития и разкопки през 
2007 г. С., 2008,  612 – 615. ISSN: 1313-0889 

- С. Горянова. Ранновизантийска и средновековна крепост Проват/Овеч. – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г. С., 2008, 568 – 571. ISSN: 1313-0889 
 
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 2008 г. 
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- M. Daskalov, S. Goryanova. Early Christian Architectural Complex in Sofia 

(Bulgaria). – Ниш и Византиjа VІІ. Ниш (23 хил. знака, текст на англ. език, резюме на 
сръбски език) 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- А. Миланова, С. Горянова. „Homo byzantinus у дома си: бит и комфорт в 
българските земи (ІХ – ХІV в.). В: „Homo byzantinus?”,  48 хил. знака; 

- С. Горянова. Чужденците в българските средновековни градове през ХІІІ – ХІV 
век – социален и правен статут. – В: Юбилеен сборник в чест на доц. Стефка Ангелова. 
София. – 44 хил. знака; 

- С. Горянова. VІІ международен симпозиум „Ниш и Византия”. – Археология, 
2008, 7 хил. знака; 

- С. Горянова. „Мостовото съоръжение в ранновизантийската и средновековна 
крепост Проват/Овеч”. – В: Пътуване към България (по доклади от І Национална 
конференция, Шумен) – 20 хил. знака. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Съръководител 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. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 

- 15 октомври 2008 г. – Отделение за археология при Философски факултет на 
Белградския университет, Сърбия – тема „Археологическото проучване на 
ранновизантийската и средновековна крепост Проват/Овеч и българската 
средновековна археология”, лекция пред студенти от специалност Археология, ІV курс; 

- 18 ноември 2008 г. – Исторически факултет на Уралския държавен университет 
„М. Горки”, гр. Екатеринбург, Руска федерация, спецкурс, специалност История, ІV 
курс – тема „Проучване на ранновизантийската и средновековна крепост Проват/Овеч”. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 

- 20 ноември 2008 г. – Исторически факултет на Уралския държавен университет 
„М. Горки”, гр. Екатеринбург, Руска федерация, специалност Туризъм, ІІ курс – тема 
„Исторически, археологически и етнографски обекти и резервати в България като 
туристически дестинации”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта за мести печатни издания и радиопредавания в  Провадия и Варна.
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Подбор, документиране и предаване на материали за временна изложба на 
находки от археологически обекти, проучвани през 2008 г. в НАМ – м. ноември – 
декември. 
 
 

специалист-проучвател Емилия Евтимова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Участие в спасително сондажно проучване на обект 12 в землището на с. 
Биково, община Нова Загора по трасето на АМ „Тракия” 20.04 – 29.05.2008 г. Научен 
ръководител д-р Й. Гатев. Резултатите от проучването показват, че теренът е бил 
обитаван още в ранножелязната епоха. Намират се и материали от османския период. 
Преобладаващите паметници са свързани с РЖЕ. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2.2. Приети за печат 
 

- Е. Евтимова. Средновековен моливдовул от ХІІ в. – В: Нумизматика и 
сфрагистика и епиграфика. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Е. Евтимова. Средновековно селище и некропол в землището на с. Крум, 
Димитровградско. – Археологически разкопки и открития през 2007 г., 661 – 665; 
 
 - Е. Евтимова.  Спасително сондажно проучване на обект 6 в землището на с. 
Омарчево, община Нова Загора от км 251+300 до км 252+100 на АМ „Тракия”. – 
Археологически разкопки и открития през 2007 г., 750 – 752. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервю за телевизия „Фокус” и „Общински вестник” – Димитровград; 
- Информация за сайта на НКЖИ за резултатите от проучването на обект 12 в м. 

Керамлъка. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в оценителна комисия на материали от фонда на НАИМ. 
 
 

специалист-проучвател Ваня Илинкина 
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5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА 
 
Основни научни проекти на секцията: 
 

• „Монетна циркулация в българските земи VІ в. пр. Хр. – VІІ в.”; ръководител – 
Б. Божкова; финансиране от бюджета; 

• „Античните надписи от българските земи”; ръководител – М. Манов; 
финансиране от бюджета; 

• „Българска кирилска епиграфика”; ръководител – К. Хаджиев; финансиране от 
бюджета. 

 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Боряна Русева (Ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ  
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр”, 
включващ изследване и публикуване на елинистически монети (единични и колективни 
находки) от Нумизматичния фонд на НАИМ. Финансиране от бюджета на БАН; 

- Проект „Каталог на златните и електронови антични и средновековни монети 
от Нумизматичния фонд на НАИМ” – работа със златните монети на македонските 
владетели от фонда (единични и колективни находки) и подготвянето им за 
публикуване в монетен каталог. Финансиране от бюджета на БАН; 

- Работа с монетите от елинистическото съкровище, открито при археологически 
разкопки на античния Пистирос край с. Ветрен, община Септември. Финансиране – 
Археологически музей, гр. Септември. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български: 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Б. Русева. Необнародван монетен куп от Археологически музей – София, 

съставен от 16 малоазийски александровки и 1 тетробол на Хистиея Евбейска. – 
Известия на Историческия музей Кюстендил, ХІV, 2007, 177 – 186. 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Б. Русева. За сребърните „александровки” на Калатис Понтийски. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, 2008. 

 
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 2008 г. 
 

- B. Rousseva. Not Chalcedon, but Callatis struck the gold and silver Alexanders of 
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the issues Price 890 – 946 in the Third Century BC – In: Miscellanea Numismatica 
Antiquitatis In honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu-Birliba oblata. Bucuresti, 
2008, 197 – 204. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Б. Русева. Петнадесет златни статера от колекцията на НИМ – фрагмент от 
съкровище. – В: Юбилеен сборник Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов 
(1907-2007). Шумен, 2008, 277 – 283; 

- Б. Русева. Александровото сребро на Калатис Понтийски (от Price 931 – 933, 
935, 942, 944, 946) и неговата стилова идентичност със среброто на Понтийска 
Месамбрия от варианта Price 985 (=Price 987). – В: По пътя на миналото. Сборник 
научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. София, 2008, 172 – 176; 

- Б. Русева. Осем сребърни александровки от фондовете на НАИМ – част от 
елинистическо съкровище с неизвестен (балкански) произход. – В: Studia in honorem 
Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. Югоизточна Европа през античността VІ в. пр. Хр. – 
началото на VІІ в. сл. Хр. В. Търново, 2008, 154 – 160. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
и пр. 
 

- Участие в археологическа и нумизматична оценителна експертиза, възложена с 
Постановление от 25.10.2007 г. на С „БОП” – ОД „Полиция”, гр. Ямбол (окт. 2007 – 
февр. 2008 г.); 

- Участие в археологическа и нумизматична оценителна експертиза на предмети, 
веществени доказателства по досъдебно производство №77/2007 г. по описа на ОД 
“Полиция” гр. Ямбол (септ. 2007 – април 2008 г.); 

- Участие в нумизматична оценителна експертиза на предмети, веществени 
доказателства по досъдебно производство 88/2008 г. по описа на ГДБОП – МВР, Пр. 
пр. № 5015/2008 г., по описа на СГП (юни 2008 г.); 

- Участие в комплексна археологическа и нумизматична оценителна експертиза 
на предмети, веществени доказателства по съдебно производство № ДЗ/115/2007 г. по 
описа на ГДБОП – МВР, Пр. пр. №12374/2007 г., по описа на СГП (февруари – август 
2008 г.); 

- Участие в комплексна археологическа и нумизматична оценителна експертиза 
на предмети, веществени доказателства по съдебно производство №88/2007 г. по описа 
на ГДБОП – МВР, Пр. пр. № 10П-273/2007 г., по описа на СГП (март – август 2008 г.); 

- Участие в комплексна археологическа и нумизматична оценителна експертиза 
на предмети, веществени доказателства по досъдебно производство № ЗМ 243/2007 г. 
по описа на ОД „Полиция”, гр. Пазарджик, обл. Пазарджик (септември 2008). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ: 
 
а) У нас 
 

- Зам. главен редактор на год. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика (изд. на 
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НАИМ-БАН); 
- Член на редколегията на сп. Нумизматика и сфрагистика, изд. Агато. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Съхраняване на нумизматичния фонд Монетни съкровища; 
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали; 
- Научна обработка на нумизматични материали от редовните археологически 

разкопки на средновековен обект при с. Седлари – научен ръководител Катя Меламед; 
- Консултации по нумизматика с външни граждани и институции. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Ръководител на секция „Нумизматика и епиграфика”, НАИМ – БАН; 
- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на Директорския съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Теренния съвет. 
- Член на Оценителната комисия на НАИМ – БАН; 
- Председател на Синдикална организация НАИМ при Конфедерация „Култура” 

към КНСБ. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Методи Манов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проект „Античните епиграфски паметници в България”, ръководител: М. 
Манов, финансиране – от бюджета. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в Националната археологическа конференция в Шумен, май 2008 г., с 
доклад: „Севт, син на Терес или Терес, син на Севт? (от златен пръстен-печат от 
Тополчане, Сливенско)”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- M. Manov. Der frühhellenistische Bronzekopf und der goldene Kranz aus dem Hügel 
Goljama Kosmatka bei Schipka, Bez. Kazanlak, Südbulgarien. – Archaeologia Bulgarica 2, 
2008, 33 – 45. 
 
2.1.3. Български 
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Манов. Нови тракийски имена в епиграфски паметници от долината на 
Средна Струма. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, част 2, 2007, 67 – 73. 
(отпечатано през 2008 г.). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 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. 
 
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 2008 г. 
 

- M. Manov. Relationships between Two Scythian Kings in Dobroudja and Some 
Macedonian Hellenistic Kings (evidenced by epigraphical and numismatic data). – In: 
Volume of Essays in honour of  Ioannis Touratsoglou (Νομισματικη), Athens (Greece), 2008, 
1 – 7. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- M. Manov. The Scythian Kingdom in Dobroudga – Problems of Its Chronology. – 
In: Jubilaeus VI: Сборник в памет на Карел и Херменегилд Шкорпил (Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски”), София, 2007, 154-157. (отпечатано през 2008 г.); 

- М. Манов. Бронзовата глава и златният венец от могилата Голяма Косматка 
при Шипка, Казанлъшко. – В: МИФ 14. Тракия и околният свят 2. Научна конференция, 
Шумен, 2006. София, 2008, 64 – 74; 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008г. 
 

- М. Манов. Взаимоотношения между някои скитски царе в Добруджа и някои 
от владетелите на големите елинистически монархии (според епиграфски и 
нумизматични данни) – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните 
епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 
книга ХХХVІІІ, София, 2008 (издание на НАИМ – БАН). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
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- Член на редколегията на „Разкопки и проучвания”; 
- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на секция Нумизматика и епиграфика. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Бистра Божкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Разкопки на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове край 
Свищов. Ръководител – ст. н. с. д-р Евгения Генчева. Българо-полска експедиция с 
участието на специалисти от Варшавския и Познанския университети. Финансиране – 
Полша. 

Научна обработка на нумизматичните паметници от археологическата кампания 
2006-2007 г. Хронологически монетният материал  се характеризира като късноантичен 
и ранносредновековен. 

 Подготвен за печат каталог на монетите от сектор Х от разкопките на Нове (28 
страници с 12 табла илюстрации – допълнени са новите данни); 

- Археологически разкопки край с. Дебелт, ръководител – ст. н. с. д-р Л. 
Вагалински. 

При проучването на крепостните стени са открити римски бронзови монети ІІІ – 
V в. В тях се включват и две колективни находки с монети от V в. Преобладават 
сечените от края на ІV – V в. Освен тях, в нумизматичния комплекс са попаднали и 
бронзова монета от ІV в. пр. Хр. и една медна византийска монета на Никифор І (802 – 
811); 

- Научна обработка на нумизматичния материал от тракийско светилище, връх 
Ковачки, с научен ръководител проф. дин Румен Иванов. 

Монетите от археологическото проучване са бронзови монети на градските 
управи в Долна Мизия и Тракия ІІ – ІІІ в. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в.” 
Ръководител: ст. н. с. Бистра Божкова. Финансиране – бюджет 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 обръщение в нашите земи. Анализът на материала допълва картината на 
икономико-политическите, религиозните и др. отношения в древна Тракия; 

- Индивидуална планова научно-изследователска задача – „Монетни находки от 
археологически разкопки от римската епоха”. Финансиране – бюджет на НАИМ. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Б. Божкова. Археологически паметници изобразени върху монетите на 
Пауталия. – Известия на исторически музей Кюстендил, ХІV, 2007, 187 – 194. (заб. 
Сборникът е излязал от печат 2008 г.). ISSN 0861-4342 

- Б. Божкова. Римски златни монети (І – ІV в.) от фонда на Националния 
археологически институт с музей – БАН. – В: сб.: Югоизточна Европа през античността 
VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. 2008, 361 – 371. ISBN 978-954-92181-8-3 

- Б. Божкова. Монети от археологическото проучване на Хемските порти (в м. 
Гермето при с. Голица, Варненска област). – В: Разкопки и проучвания. ISSN 0205-0722 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Б. Божкова. Б. Петрунова. Ранновизантийско златно монетно съкровище от 
крепостта „Св. Петка” при гр. Пещера. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 
2008, 57 – 64. ISSN 1312-5532 

- Б. Божкова. Каталог на златните римски монети І – ІV в. от фонда на НАИМ. – 
В: Каталог на златните и електронови гръцки и римски монети (VІІ в. пр. Хр. – V в. сл. 
Хр.) – Утвърдена за печат на Заседание на НС на НАИМ с протокол №3 от 15.05.2008 
г., т. 10, в поредицата на НАИМ „Разкопки и проучвания”, т. 39. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
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”, 
срок на проекта – 2009 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 

- 1 рецензия на магистърска теза на студент от Нов български университет. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на НС на НАИМ; 
- Член на ОС на БАН; 
- Председател на Музейния съвет на НАИМ; 
- Член на Оценителната комисия при НАИМ; 
- Консултант към Художествения съвет на БНБ; 
- Председател на три комисии по провеждането на кандидат-докторантски 

изпити към секция Антична археология – 2008 г. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
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за научни степени и звания и др. подобни 
 

Експертиза на антични и средновековни монети по ДП: 
- № 85/08 г. на Национална следствена служба – София; 
- № 8/2007 г. на С”БОП” – ОДП – Добрич; 
- № ЗМ-243/2007 г. на ОДП – Пазарджик; 
- № 77/2007 г. на С”БОП” – Ямбол; 
- № 115/2007 г. на ГДБОП – София; 
- № 88/2007 г. на ГДБОП-МВР – София; 

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

- Член на редакционната колегия на сп. „Нумизматика и сфрагистика”; 
- Член на редакционната колегия на годишника на НАИМ „Нумизматика, 

сфрагистика и епиграфика”; 
- Зам. главен редактор на поредицата на НАИМ „Разкопки и проучвания”.  

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Организиране „Нощ на музеите” в НАИМ, международна европейска 
инициатива – май, 2008 г.; 

- Предоставяне за проучване на нумизматични материали от фонда на НАИМ; 
- Съхраняване на репрезентативния нумизматичен фонд на НАИМ; 
- Инвентиране на новопостъпили във фонда на музея монети от 

археологическите проучвания в Мездра и от с. Крум, Димитровградско; 
- Инвентиране на нумизматичния материал от разкопките на Нове, Свищов; 
- Консултации по нумизматика на външни лица и институции. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Временно изпълняващ длъжност заместник директор на НАИМ – БАН. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Дочка Владимирова-Аладжова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обработка на монетите от разкопките на некропола в Несебър; 
- Обработка на монетите от разкопките на крепостта Маркели; 
- Обработка на монетите от разкопките в Китен; 
- Обработка на монетите от разкопките във Вълче поле; 
- Обработка на монетите от разкопките на обект „Средновековна улица на юг от 

Преславската архиепископия. 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Проект на СНЕ „Монетна циркулация VІІ в. пр. Хр. – VІІ в.”. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в международна конференция „Траките и околния свят” Шумен 2 – 
4.10.2008 със съобщението „Ранни монети от родопски крепости”; 

 - Участие в международната конференция посветена на 60-годишнината на доц. 
Иван Джамбов 23 – 25.11.2008 г. със съобщението „Контролната функция на 
византийската държава във финансите и търговията през V – VІІ в”; 

- Участие в научната конференция „30 години от началото на подводните 
проучвания в България” със съобщението „Монети от разкопките в гр. Китен”, 21-
23.11.2008 г.; 

- Участие в научната конференция «Българските институции през вековете – 
Национална конференция на Българското историческо дружество 26.11.2008 г., със 
съобщението „Държавата и златните номинали от V в.”; 

- Участие в международната конференция „ВТУ и българската археология” със 
съобщението „Монетна циркулация в крепостта Урдовиза”, 27 – 29.11.2008 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- D. Vladimirova-Aladzhova. Radic Vesna, Ivanisevic: The Byzantine coins from the 
national Museum in Belgrade. Belgrade, 2006. – Archaeologia Bulgarica, 1, 2008, 201 – 203. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Д. Владимирова-Аладжова. Монетната циркулация в селището Хисарлъка край 
Сливен. – Археология, 2006, 1-4, 187 – 190; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Весна Радиh. Byjadin Иванишевиh. Византиjски 
новац из Народног музеja у Београду. Београд, 2006. – Археология, 2006, 1-4, 265 – 267; 

- Д. Владимирова-Аладжова. За ранновизантийските стъклени екзагии от 
България. – Археология, 2007, 1-4, 150 – 161. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Владимирова-Аладжова. Късноантичната крепост при с. Войвода, 
Шуменско. – Археология на българските земи, т. 3 (32 страници); 

- Д. Владимирова-Аладжова. Тежести-еталони от античната Рациария. –  
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Държавата и златните номинали от Vв. – Известия 
на българското историческо дружество, т. 41. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
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както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- D. Vladimirova-Aladzhova. About the Early Byzantine Glass Exagia from Bulgaria. 
Miscellanea Numismatica Antiquitatis. – In: In Honorem septagenarii magistri Virgilii 
Mihailescu-Birliba oblata. Bucuresti, 2008, 239 – 250. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- D. Vladimirova-Aladzhova. The Numismatic Collections and the Museums in 
Bulgaria – Past and Present. – In: XV ICOMON Meeting.  Utrecht, The Netherlands. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Д. Владимирова-Аладжова. Непубликувани екзагии от античната Германия и 
тегловните стандарти пред V – VІІв. – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението 
на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007). Шумен 2008, 343 – 352; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Екзагии от шест унции от България. –  В: 
Югоизточна Европа през Античността VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. – Studia 
in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. София, 2008, 524 – 531; 

- Д. Владимирова-Аладжова, Ж.Аладжов. Новооткрити средновековни тежести- 
еталони. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на 
черноморското крайбрежие. – Acta Musei Varnaensis, VII – 2. Варна, 2008, 56 – 62; 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008г. 
 

- Д. Владимирова-Аладжова. Паричният номинал семис през V век. –  В: 
Сборник посветен на 80-год. на В. Велков; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Ранни монети от родопски крепости. – МИФ, 15; 
- Д. Владимирова-Аладжова. Контролната функция на византийската държава 

във финансите и търговията през V – VІІ в. – В: Сборник посветен на 60-годишнината 
на Ив. Джамбов; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Монети от разкопките в гр.Китен. – В: Сборник 30-
години от началото на подводните проучвания в България; 

- Д. Владимирова-Аладжова. Монетна циркулация в крепостта Урдовиза. – В: 
Сборник „ВТУ и българската археология”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Работа по проект със САН „Проучване на археологическите култури на територията 
на България и Сърбия”. 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Ръководител на българо-английски проект „Снабдяването с метал на 
късноримската монетарница в България” – Археологически институт към 
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Университетски колеж – Лондон. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член на БНК на ICOMOS – ЮНЕСКО. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководство на дипломант в магистърска програма – 1 от СУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Ръководство на редовен докторант в секция Нумизматика и епиграфика в 
НАИМ – БАН – Алена Тенчова. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на ОС на НАИМ – БАН; 
- Член на ОС на БАН (до март 2008г.); 
- Зам. председател на Управителния съвет на БИД. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Рецензия на докторската теза на Здравка Коркутова в НБУ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”; 
- Дежурен редактор на 4/2008 на НСЕ. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Лекция „Монетите от разкопките в Китен”, изнесена в гр. Китен. 
 

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ  
  
- Специализация в Римско-германския централен музей – Майнц (Германия). 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Коста Хаджиев 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Събиране и обработка на материал по планова задача „Средновековна 
кирилска епиграфика”; 

- Обработка на новооткритите надписи и рисунки от Боянската църква; 
- Довършване на обработката на епиграфските паметници от Иваново и Червен; 
- Довършване на техническа обработка на сбирката от късносредновековни 

надписи в музея на гр. Елена; 
- Обработка на фондовия епиграфски материал в РИМ – В. Търново. 

  
1.3. Участие в научни срещи, конференции: 
 
а)  В страната 
 

- Участие в конференцията „Пътувания в България” с доклад „Човека от 
средновековието според епиграфските паметници” – гр. Шумен, април 2008; 

- Участие в Национална археологическа конференция, Шумен, май 2008, с 
доклад „Новите епиграфски паметници от Боянската църква”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- К. Хаджиев. Още веднъж за Ямболския надпис от 6865 г. (1356-1357 г.). – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, част 2, 2007, 145-152. (отпечатано през 
2008 г.). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- К. Хаджиев. Ктиторски надписи от средновековния Червен. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика; 

- К. Хаджиев. Епиграфските паметници като средство за общуване. – Известия 
на РИМ – Кюстендил; 

- К. Хаджиев. За надписа на Андрей от Осмарски боаз, Шуменско. – 
Археология; 

- К. Хаджиев. Новите епиграфски паметници от Боянската църква. – Проблеми 
на изкуството. 

 
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 2008 г. 
 

- К. Хаджиев. Надписът на Мария от средновековния град Червен. – Сборник в 
памет на проф. В. Велков; 

- К. Хаджиев. Поменателните наднпи от средновековния Червен. – Сборник в 
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чест на Ст. Смядовски. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции във висши училища и БАН 
 

- Курс лекции 60 часа „Култура на средновековна България” към магистърска 
програма „Културен туризъм” – ГГФ – СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Лятна практика на магистърски курс „Културен Туризъм” на ГГФ при СУ 
„Климент Охридски” – май – юни 2008 г. 

- Ръководсдтво на дипломна работа на тема „Митовете в българската археология 
отразени в медиите. – ЖФ при СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”; 
- Член на редколегията на „Известия на НАИМ”. 
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6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
 

ст. н. с. д-р Лазар Нинов (Ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Българо-гръцки симпозиум „Мегалитните, антични и средновековни 
паметници на Родопите – изследвания и проблеми” 27 – 29 март 2008 г. Кърджали; 

- Участие в XLVII Национална археологическа конференция, Шумен, май 2008 
г.; 

- Международен симпозиум „Problems and challenges of the archaeological and 
cultural-historical Researches” Пловдив, 24-25 октомври 2008, Околната среда и 
животните от селищна могила Юнаците. 
    
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 2008 г. 
 

- Л. Нинов. Сравнителни археозоологически проучвания от Плиска. – 
Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на професор 
Рашо Рашев, 405 – 413, 2007; 

- Л. Нинов. Археозоологически проучвания на праисторически обекти – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., 101 – 104, 2008; 

- Л. Нинов. Остеологични анализи на материали от бронзовата и желязната 
епоха - Археологически открития и разкопки през 2007 г., 293 – 296, 2008; 

- Л. Нинов. Археоостеологични проучвания на антични обекти - Археологически 
открития и разкопки през 2007 г.,  515 – 518, 2008; 

- Л. Нинов. Животински кости от средновековни некрополи и селища – 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., 754 – 757, 2008; 

- Л. Нинов. Изследване на археозоологични материали от обекта при Свиленград 
– Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – 
Свиленград през 2005 г., 534 – 549, 2008; 

- Л. Нинов. Животните през древността в района на Попово и Търговище. Част I, 
Дивата фауна – Попово, V,  190 – 198, 2008; 

- Л. Нинов. Животните през древността в района на Попово и Търговище. Част 
II, Античната крепост Ковачевско кале – Попово, V, 198 – 212, 2008; 

- Л. Нинов. Животински останки от района на светилището при Бабяк – 
Tракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда, 168 – 172, 2008. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Л. Нинов. Animals from the archaeological complex nearby Koprivlen village, Goce 



 180 

Delchev region (Part I) – Интердисциплинарни изследвания; 
- Л. Нинов. Стопанско значение на фауната от къснотo бронзово селище при с. 

Копривлен, Югозападна България – Археология; 
- Л. Нинов. Жертвените животни от ранносредновековен могилен некропол при 

Кабиюк, община Шумен – сборник в чест на Р. Рашев; 
- Л. Нинов.   Околната среда и животните от селищна могила Юнаците – 

„Problems and challenges of the archaeological and cultural-historical Researches”, Пловдив 
24 – 25 октомври 2008; 

- Л. Нинов. Животните в материалната и духовна култура на хората в Мизия и 
Тракия – I – VII в. – Археология на българските земи. 
 
 

н. с. І ст. д-р Цветана Попова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Участие в разкопки и събиране на материал от археологически обект Оходен с 
рък. Г. Ганецовски с цел подготовка на публикация; 

- Участие в разкопки и събиране на материал от обект Ябълково с рък. К. 
Лещаков с цел подготовка на съвместна публикация. Финансиране: БДЖ; 

- Участие в теренната работа на обект до с. Караново, Новозагорско с рък. В. 
Игнатов. 

 
1.2. Други изследователски теми 
 
 - Интердисциплинарни изследвания в българската археология; 

- Подготвен за печат: „Каталог на археоботаничните находки на територията на 
България от 1980 – 2005” по научен проект №707; 

- Археоботанични изследвания на праисторични материали. – по тази тема 
работих като участник в следните проекти: българо-японски проект на селищната 
могила Дядово с ръководител Д. Гергова от българска страна. Финансиране от японска 
страна и Министерство на културата и по проект JOBS и Българо-гръцки проект на 
селищната могила Юнаците с ръководител от българска страна Я. Бояджиев по 
съвместен с проект с Център за гръцка и римска археология – National Hellenic research 
foundation, както и обработка на материали от редица праисторически обекти; 

- Научен проект с тема „Сравнителен анализ на растителни останки от скални и 
равнинни светилища”. По тази тема работата ми бе свързана със събиране на материал 
от различни обекти както и с проектите: Проект BG 2004/016.782.01.06.03 по програма 
ФАР „Тракийските светилища от двете страни на българо-гръцката граница”, 2007 г.; 
- Проучване на материали от антични и римски обекти: – работа с различни материали, 
както и като участник в проектите: 
 „Консервация и реставрация на археологически обект: „Късноантична сграда – с. 
Дренково” и превръщането му в завършен туристически продукт” реф. № на договора 
за финансиране BG2004/016-782.01.06.03.09 – 2007 г.; 

„Струмския път от неолита до ранното Християнство – трансмисия на контакти 
между Егея и Балканите”, трансграничен проект Сандански реф. № на договора за 
финансиране BG2004/016-782.01.06.03.0901 – 2007 г.; 

Българо-френски проект „Аполония – полис и хора”, финансиран от САА 
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Античната култура по българското Черноморие – VІ – в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”. 
 
1.2. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в кръгла маса с доклад на тема: L’analyse archéobotanique dans la 
structure négative du contexte rituel en Bulgarie Taphonomie des residues organiques et des 
structures de combustions en contexte archeologique. Table ronde, 27 – 29 mai, Valbonne, 
Cepam, UMR, France. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Popova, Tz., E. Marinova Palaeoethobotanical data in South-Western region of 
Bulgaria. – In: The steps of James Harvey Gaul, vol. 2, 517 – 526, 2008. 

 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Marinova, E., Tz. Popova. Cicer arietinum (chick pea)in the Neolithic and 

Chalcolithic of Bulgaria: implications for cultural contacts with the neighboring regions. 
Vegetation history and Archaebotany,v ol. 17, suplem. 1,73 – 80 180. Printed version: 
ISSN0939-3614, electronic version ISSN-16176278. 
 
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 2008 г. 
 

- Les fouilles franco-bulgares de necropol d’Apolonie pontique 2004 – 2008. – In : 
MMSH. Bulgarien-French Archaeological Excavations from Apolonia necropol – Field 
Seasons – 2004-2008. Българо-френски разкопки на Понтийския некропол Аполония – 
2004 – 2008 г.; 

- Палеоботаничен анализ в района на емпориум Пистирос и околностите му. 
 

2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Археоботаничен анализ на материали от селищната могила Хотница. – В: 
Гюрова, М. (ред.) Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. 
Национална конференция по праистория, 184 – 189, Пещера, април 2006 г. 
Archaeobotanical analysis from tell settlement Hotnitza. 184 – 189, Пещера, април 2006 г. 
ISBN 978-954-92181-1-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
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- Археоботаничен анализ на селищната могила Дядово. – В: Сб. чест на Р. 
Катинчаров Archaeobotanical analysis from tell Djadovo; 

- Археоботаничен анализ от селищната могила Юнаците – В: Сб. чест на Р. 
Катинчаров.. Archaeobotanical analysis from tell settlement Uynatzite; 

- Археоботанични и антракологични материали от Градището (северозападен 
сектор). – В: Разкопки и проучвания. Част 7.  Археологически разкопки на Градището 
при с. Дичин, под ред. На В. Динчев Archaeobotanical and antrhacological analysis from 
Gradichtetto. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
2.3.2. У нас 
 

- В: Тонкова, М. А. Гоцев. Тракийското светилище при Бабяк и неговата 
археологическа среда. Автор съм на част: Цветана Попова: Изследване на растителни 
останки от светилището при с. Бабяк и на дърво от саркофаг от надгробната могила в 
местността Белишка чука при с. Белица. Част ІІ, 12, 162 – 167, 2008; 

- Попова, Ц. „Каталог на археоботаничните находки на територията на България 
от 1980 – 2005” под печат в сп. „Интердисциплинарни изследвания”. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 

- Интервю за списание „Осем”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Участвам в българо-гръцки проект за проучване на селищната могила 
Юнаците; 

- Българо-японски проект – селищната могила при с. Дядово; 
- Международен проект – „Пистирос и неговата среда”; 
- Българо-френски проект „Аполония – полис и хора” – Созопол. 

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

- Член на редакционната колегия на сп. „Интердисциплинарни изследвания”. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Цони Цонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Договор № кин 1001 между НАИМ – БАН и МОН по проект на тема 
„Информационните технологии и археологическото наследство на България”. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 

 
б) В чужбина 

 
- „Venuses: between pure art and monumental environment”. Presentation given at the 

International symposium „Venus ‘08”, Vienna, November 2008. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Цонев, Ц. Динамична технологическа възстановка на производството на 

кремъчни артефакти от неолита и енеолита от Качица и Джулюница, Велико Търново и 
нейната социална и символична интерпретация. Интердисциплинарни изследвания (под 
печат). 
 
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 2008 г. 
 

- Tsonev, Ts. 2008. Shifted Authenticity and „Liminality” of the Balkan Prehistoric 
Landscapes. In: Holm, I. and K. Stene (eds) Liminal Landscapes. Beyond the concepts of 
„marginality” and „periphery”, 139 – 149. Oslo Archeologiske Serie 11, Unipub/Oslo 
Academic Press. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 
  - Цонев, Ц. 2008. Техники на обработка на кремък от неолитните ансамбли от 
с.м. Самоводене до В. Търново. В Димитрова, Д. (ред.) По пътя на миналото. Сборник 
научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, 195 – 203. АРОС – 
София; 
  - Цонев, Ц. 2008. Праисторически мрежи за комуникации и размяна през неолита 
и енеолита на Източните Балкани. В: Гюрова, М. (ред.) Праисторически проучвания в 
България: новите предизвикателства. Национална конференция по праистория, 252 – 
258, Пещера, април 2006 г.; 

- Tsonev, Ts. 2008. The social dimension of distance in prehistory: a jadeite axe case 
from Bulgaria. In; Kostov, R. (ed), Geoachaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of 
the International conference, 58 – 61, October 2008, Sofia. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
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- Член на редакционната колегия на сп. „Интердисциплинарни изследвания”. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Инсталиране на киоск в сградата на музея за презентация на полевата и 
музейна дейност на НАИМ – БАН. 
 
 

Инж. Никола Тонков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- С. Горско Абланово, община Опака. 
Ръководител: ст. н. с. С. Торбатов. 
Финансиране: община Опака. 
Продължителност: една седмица, април 2008 г. 
Геомагнитни и електросъпротивителни изследвания на площ от около 12 дка на 

римски викус в землището на селото. 
- С. Горско Абланово, община Опака. 
Ръководител: ст. н. с. С. Торбатов. 
Финансиране: община Опака. 
Продължителност: една седмица, април 2008 г. 
Геофизично проучване на тракийска надгробна могила в землището на селото Г. 
Абланово. 
- С. Сърнево, община Раднево. 
Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: НАИМ – БАН. 
Продължителност: три седмици, април, май 2008 г. 
Геомагнитно проучване на площ от 12 дка на обект №5 по трасето на АМ 

„Тракия”. Проверки с металотърсач на терена, достигнатите нива и изхвърлената по 
време на разкопките пръст. 

- АР „Кабиле”. 
Ръководител: гл. ас. И. Лозанов, СУ „Кл. Охридски”. 
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. 
Продължителност: една седмица, май 2008 г. 
Електросъпротивителни и геомагнитни изследвания на тракийска надгробна 

могила по трасето на АМ „Тракия”. 
- Гр. Струмица, Македония. 
Ръководител: Ване Секулов, НУ Завод и Музей – Струмица. 
Финансиране: НУ Завод и Музей – Струмица. 
Продължителност: две седмици, юни 2008 г. 
Електросъпротивителни проучвания на римски обект в м. Киразлк в землището 

с. Баница до гр. Струмица, Македония. 
- С. Крушаре, община Сливен. 
Ръководител: Д. Димитрова. 

Финансиране: община Сливен. 
Продължителност: две седмици, юли 2008 г. 
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Електросъпротивително проучване на две тракийски надгробни могили в м. 
Могилите в землището на с. Крушаре. 

- АР „Кабиле”. 
Ръководител: доц. Т. Стоянов, СУ „Кл. Охридски”. 
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. 
Продължителност: една седмица, август 2008 г. 
Електросъпротивителни изследвания на тракийска надгробна могила по трасето 

на АМ „Тракия”. 
- С. Вълче поле, община Любимец. 
Ръководител: н. с. Хр. Попов. 
Финансиране: фондация „Александър фон Хумболт”, международен българо-

немски договор на тема „Желязо и злато. По следите на металургията в древна Тракия” 
между НАИМ – БАН и Вествалски университет Мюнстер – Германия. 

Продължителност: една седмица, септември 2008 г. 
Геомагнитни измервания на античен обект в м. Кутела в землището на с. Вълче 

поле. 
- Гр. Якоруда. 
Ръководител: М. Инкова, Национален исторически музей. 
Финансиране: Национален исторически музей. 
Продължителност: една седмица, октомври 2008 г. 
Електросъпротивителни изследвания на късноантична и средновековна крепост 

Калята до гр. Якоруда. 
 
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 
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”. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 

 
- Национална археологическа конференция, Шумен, май 2008 г. Доклад: Н. 

Тонков. Геофизични проучвания на тракийски надгробни могили през 2007 г.; 
- International Conference Geoarchaeology and Archaeomineralogy, 29 – 30 October 

2008, Sofia: 
Report: N. Tonkov. Resistivity survey of Thracian burial mounds; 
Report: N. Tonkov. Geophysical Survey of the Thracian site at Halka bunar locality in 

the area of the Chirpan Heights. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 



 186 

2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- Тонков, Н. Геофизично проучване на две надгробни могили в землището на с. 

Ветрище, Шуменско. – В: Д. Гергова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки 
през 2007 г., София, 2007, 287 – 290. 
 
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 2008 г. 

 
- Тонков, Н., И. Катевски. Геофизични изследвания за определяне дебелината на 

културния слой на обект „Водната централа” в археологическия резерват „Сборяново”. 
– In: M. Stefahovich, Ch. Angelova (eds.) PRAE. In honorem Henrieta Todorova, Sofia, 
2007, 333 – 337; 

- Тонков, Н. Геофизично проучване на тел Провадия-Солницата. – В: В. Николов 
(ред.) Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 
г., София, 2008, 51 – 58; 

- Tonkov, N. Resistivity survey of Thracian burial mounds. – In: R. Kostov (ed.) 
Geoarchaeology and Archaeomineralogy, Proceedings of the International Conference, 29 – 
30 October 2008, Sofia, Publishing house „St. Ivan Rolski”, Sofia, 2008, 327 – 330; 

- Tonkov, N. Geophysical Survey of the Thracian site at Halka bunar locality in the 
area of the Chirpan Heights. – In: R. Kostov (ed.) Geoarchaeology and Archaeomineralogy, 
Proceedings of the International Conference, 29 – 30 October 2008, Sofia, Publishing house 
„St. Ivan Rilski”, Sofia, 2008, 331 – 334. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Международен българо-немски договор на тема „Желязо и злато. По следите 
на металургията в древна Тракия” между НАИМ – БАН и Вестфалски университет 
Мюнстер – Германия. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания. 
 
 

Георги Гошев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Сандански; 
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- Мелник; 
- Стоил Войвода. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в подготовката и реализацията на изложби на НАИМ – БАН. 
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7. ФИЛИАЛ НА НАИМ – БАН – ШУМЕН 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев (Ръководител на филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 

- Ръководих аварийно-спасителни разкопки във връзка със строежа на обект 
„Археологическа база в НИАР – Плиска”, в продължение на близо три месеца (15 април 
– 30 октомври, с прекъсвания). Целево финансирани по договор на НАИМ с 
Министерство на културата. Проучен беше културен пласт на площ около 800 м2 
непосредствено около строителното петно на Археологическата база. Установени и 
изследвани бяха 36 полувкопани жилища и пет помещения, повече от 40 стопански 
ями, 10 гроба и други структури. В западната част на изследвания терен се попадна на 
занаятчийски център с материали, готова и полуготова продукция или следи от 
обработка и леене на цветни метали (бронз, мед, олово). Работилниците са 
функционирали в полувкопани постройки. Всички разкрити съоръжения и основното 
количество материали датират от периода Х – ХІ в. Разкрити бяха и два сектора от 
вътрешното лице на северната крепостна стена със следи от дървени строежи пред нея; 

- Ръководих редовни разкопки на обект „Плиска – ранно (дървено) укрепление”. 
Времетраене: юли – август. Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство на 
културата (към проект на ССА „Стари български столици”). Проучената площ е над 250 
м2, в рамките на четири изкопа, попадащи в северозападния сектор на Вътрешния град. 
Продължено беше изследването на установеното през 2006 г. малко дървено 
укрепление. Разкрити бяха неговите южни ъгли и беше установена неговата няколко 
етапна връзка с голямото дървено укрепление. Направени бяха важни наблюдения за 
конструктивните особености и фазите на съществуване на двете укрепления. Обогатени 
бяха данните за тяхната относителна и абсолютна хронология. Установено беше че 
малкото и голямо укрепления са изградени последователно, но са съществували 
съвместно преди опожаряването си през 811 г. При разкриване на техните останки се 
попадна и частично проучиха жилищни и култови съоръжения, съществували 
последователно в няколко етапа от началото на ІХ до към средата на ХІ в. 
Регистрирани бяха разнообразни битови материали, главно от периода Х – ХІ в. 
Попадна се и на пласт с битова керамика и останки от дървени градежи от първа 
половина на ІХ в. 
 
1.2. Други изследовтелски теми: 
 

- Работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ – ІХ в.”. 
Изготвен е в чернова текст върху фортификацията на ранна Плиска. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 

- Национална конференция „Пътуване към България”: Пътуванията в 
средновековна България и съвременния туризъм”, Шумен, 8 – 11 май 2008 г. Доклад на 
тема „Главният път между Византия и България от края на VІІ до края на VІІІ в.”, 15 
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комп. с.; 
- Национална археологическа конференция, Шумен 26-28 май 2008 г. Доклад на 

тема: „Археологическите проучвания в Плиска след 2001 г.”, 12 комп. с. и презентация; 
- Шестнадесета научна среща: „Българската култура и европейският ХХ век”, 

Варна, 20 – 22 юни 2008 г. Доклад на тема: „За корените на българската медиевистика в 
края на ХІХ и началото на ХХ век”, 12 комп. с.; 

- Научна конференция с международно участие “ВТУ и българската 
археология”, Велико Търново, 27 – 29 ноември 2008 г. Доклад на тема: „Малкият 
землен вал в Добруджа – същност и дата”, 8 комп. с. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици: 
2.1.3. У нас. 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- П. Георгиев. Кампусът на Одесос. Исторически бележки за неговата 
локализация. – ИНМВ, XLI (LVI), 2005, 61 – 80; 

- П. Георгиев. За Паган, паганите и „господаря на България” Кампаган. – Ист. 
преглед, 2007, 5-6, 119 – 134; 

- П. Георгиев. Превратът през 927 година.- Преславска книжовна школа, 10, 
2008, 424 – 438; 

- П. Георгиев. Varna historica et protobulgarica. Опит за характеристика. – ППИК, 
4, 2, 2007, 7 – 36; 

- П. Георгиев. Българският сарактон в Тракия.- Археология, 2007, 1-4, 192 – 205; 
- П. Георгиев. Пластинка с изображение на грифон и надпис. – Археология, 

2007, 1-4, 67 – 78. 
 

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси, конференции, 
както и в тематични сборници: 
2.2.1. В чужбина: 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- P. Georgiev. Periodisierung und Chronologie der Besiedlung und des Baugeschehens 
im Gebiet um die Grosse Basilica von Pliska. – In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement 
in Europe and Byzantium, vol. 2: Byzantium, Pliska, and the Balkans, ed. by J. Henning. 
Berlin, New York, 2007, 361 – 372. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат 
 

- П. Георгиев. Главният път през Веригава в ранното средновековие. – В: 
История на пътя. ХІІ Понтийски четения, ВСУ, 2006. Варна, 2007, 7 – 25; 

- П. Георгиев. Пристанът на Одесос-Варна и руските мореплаватели (ІХ – ХІ в.). 
– В: България – Варна – Русия от средновековието до ново време. Варна, 2008, 65 – 82; 

- П. Георгиев. Калъп за монетовидни знаци (брактеати) с псевдукуфически 
надпис от Плиска. – В: Юбилеен сборник „Сто години от рождението на д-р Васил 
Хараланов”. Шумен, 2008, 353 – 368, табл. ХХVІІІ, 4-8; 

- П. Георгиев. За „Ариоманите” от Родопите (принос към изучаването на 
тракийския субстрат). – В: По пътя на миналото. Сборник по случай 65-годишнината на 
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д-р Георги Китов. София, 2008, 68 – 74; 
- П. Георгиев. За корените на българската медиевистика в края на ХІХ и 

началото на ХХ в. – В: Българската култура и европейският ХХ век. 16-та лятна научна 
среща. Варна, 2008, 70 – 85; 

- П. Георгиев. Столиците на княз Борис-Михаил – хронология и типологическа 
характеристика. – В: Християнската култура в средновековна България. Материали от 
Национална конференция по случай 1100 години от смъртта на Св. княз Борис-Михаил. 
В. Търново, 2008, 154 – 177; 

- П. Георгиев, Р. Василев. Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния град на 
Плиска. – АОР през 2007 година. София, 2008, 583 – 586; 

- П. Георгиев, Ст. Иванов. Външно (голямо) землено укрепление на Плиска.- 
АОР през 2007 година. София, 2008, 586 – 589; 

- П. Георгиев, Я. Димитров, Ст. Иванов, Р. Василев. Аварийно-спасителни 
разкопки на строежа на "База на НАИМ" ” Плиска. – АОР през 2007 година. София, 
2008, 597 – 600; 

- П. Георгиев.In memoriam Рашо Рашев (1943-2008).- Паметници, реставрация, 
музеи, 2008, 1-2, 83-84. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г.: 
 

- П. Георгиев. Късносредновековно свидетелство за ранносредновековна Плиска 
(из нематериалното наследство от българската столица). – В: Приноси към българската 
археология. В памет на С. Георгиева. София, 2009, 10 комп. с. 

- П. Георгиев. Малкият землен вал в Добруджа – същност и дата. – В: ВТУ и 
българската археология. Сборник материали от Национална конференция. В. Търново, 
2009, под печат, 8 комп. с. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
 
4.1. Във висши училища 
 

- Ръководство на един дипломант в ШУ и на курсова работа в СУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи: 
 

- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Консултации по изпълнението на Археологическа база Плиска; 
- Консултации и мнения по ПУП на Плиска; 
- Съучастие в подготовка на изложба на НАИМ „Българската археология през 

2008 година” и на постер за „НАИМ в БАН”; 
- Ръководство на научен проект „Изследване и дигитализация на антропоморфни 

изображения от различни общества и култури от територията на дн. североизточна 
България” към Фонд „Научни изследвания” на МОН. Изпълнител Росица Миткова (от 
м. март); 

- Среща-дискусия по проблеми на КИН, Балчик, 11 – 12 април 2008 г.; 
- Член на Общински фонд „Култура” в гр. Шумен; 
- Член на Научен център „Преславска книжовна школа” при Шуменски 

университет; 
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- Участие в подготовка на проект „Стари столици” към фонд “Научни 
изследвания” към МОН (проект Плиска), юни 2008 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ: 
 
а) У нас: 
 

- Отговорен редактор на Сборник „Християнската култура в средновековна 
България”: събиране и редактиране на статиите и подготовка за отпечатване: В. 
Търново, издателство Фабер, 405 с. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта пред радио Шумен, Шуменска телевизия, bТV, Канал 1 и др.; 
- Публична лекция пред студенти-археолози във ВТУ на тема „Фортификацията 

на Плиска”, май 2008 г.; 
- Лекция пред ученици от движението „Съхрани българското”, Плиска, юли 

2008 г. 
 
8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Ръководител на Филиала на НАИМ – БАН в гр. Шумен; 
- Координатор на археологическите проучвания в НИАР Плиска. 

 
 

н. с. І ст. д-р Янко Димитров Димитров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обект „ПЛИСКА. ДВОРЦОВ ЦЕНТЪР – ЦИТАДЕЛА”. Редовни разкопки от 
29.05 до 9.07; 7.10 до 12.10 и от 27.10. до 31.10. 2008 г. (41 работни дни), като 
ръководител, със заместник ръководител спец. проучв. С. Иванов (НАИМ – БАН, 
Филиал Шумен). Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство на културата 
(към проект на ССА „Средновековни български столици”). Проучванията бяха 
продължени съобразно набелязаната приживе от проф. Рашо Рашев работна програма. 
През 2008 г. бе проучен терен попадащ в северозападната част на Цитаделата, между 
сграда Б4 и Голямото водохранилище, южно от сграда „Г” на Малкия дворец. На площ 
от около 200 кв. м, под демонтиран сектор от дворната настилка, бяха разкрити 
различни по характер археологически структури, основно от столичния езически 
период на Плиска (VІІІ – първа половина на ІХ в.): 11 отсечки от траншеи-легла на 
дървени огради; няколко ями от дървени опорни стълбове; постройка с кръгъл план и 
дървено-стълбова конструкция, 4 отсечки от керамични водопроводи. Особено важни 
са резултатите от проучването на т.нар. широк таен ходник. Открита бе негова нова 
входна рампа, която отвежда към стеснена с около 1 м галерия, устроена в 
първоначалното трасе на ходника. Установено бе, че това изместване на входа и 
преустройство на “широкия” ходник е станало поради строежа на сграда Б4, чиято 
западна основа ляга върху засипания първоначален вход; 
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- Обект „ПЛИСКА. ЮГОИЗТОЧНА ПЕРИФЕРИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД”. 
Редовни разкопки от 10.07 до 31.07 и от 1.09 до 15.09.2008 г. (26 работни дни), като 
ръководител, със зам. ръководител Х. Стоянова (гл. уредник в НИАР „Плиска”). 
Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство на културата, както и с работници 
по програмата за временна заетост в НИАР – Плиска. Проведени върху площ от общо 
250 кв.м, разкопките допълват и обогатят наблюденията върху културния пласт и 
сложната стратиграфска ситуация в сектора. Допроучени бяха няколко очертани през 
2007 г. ями от дървени опорни стълбове, които се допират до „Г-образната” траншея от 
югоизточния външен ъгъл на дългата дървена постройка  (края на VІІІ-началото на ІХ 
в.). Доразкрити бяха двата зида на южното крило на източния корпус на дългата 
каменна постройка. Разширяването на археологическия изкоп с 4 нови квадрата 
позволи да се открие нов неин корпус, който продължава в посока на запад и е 
успореден на южната крепостна стена. Предназначението на дългата каменна 
постройка, преди нейното по-цялостно разкриване, не може да се определи. Засега 
може да се каже, че тя се явява приемник на разположената на приблизително същото 
място дървена постройка с „линеен” план от столичния период на Плиска, чиято 
функция, обаче, също е неясна. Разрешаването на проблема за атрибуцията се очертава 
като основна задача на бъдещата теренна работа, нуждаеща се, предвид големите 
параметри на разкриваните структури, от по-значителен размер на финансирането; 

- Обект „ПЛИСКА. СГРАДА В ЮГОЗАПАДНИЯ СЕКТОР НА ВЪТРЕШНИЯ 
ГРАД (ПО ТРАСЕТО НА ПЕШЕХОДНИТЕ АЛЕИ)”. Редовни разкопки от 7.07 до 
18.07.2008 г., като ръководител, със зам.-ръководител Х. Стоянова (гл. уредник в НИАР 
– Плиска). Без целево финансиране, с бригадири от клубовете „Съхрани българското”. 
Проучването на откритата през 2006 г. каменна постройка бе продължено с 
разширяване на досегашния археологически изкоп (32 х 8 м) с 3-5 м в северна посока. 
Разкрити бяха два зида с посока изток-запад, които затварят откъм север помещения, 
развиващи се от двете страни на установения през предходните сезони вход в южния 
зид на постройката. Стана ясно, че откъм юг входът има портално оформление, което 
потвърди предположението, че проучващата се сграда е част от южното крило на голям 
дворно-жилищен комплекс. Откритата битова керамика и други находки свидетелстват 
за съществуването на постройката във втората половина на Х и началото на ХІ в. 
Вкопани в слоя с нейни деструкции са жилище-полуземлянка и още няколко от 
регистрираните и през предходните сезони поменални (?) ями и струпвания с кости от 
коне и керамични съдове от средата – втората половина на ХІ в.; 

- Обект „ПЛИСКА АРХЕОЛОГИЧЕСКА БАЗА НА НАИМ”. Аварийно-
спасителни разкопки в периода 14.04 – 31.05; 29.07 – 20.08, 22 – 29.09 и 15 – 28.10, като 
зам. ръководител в екип ръководен от ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев (НАИМ – 
Филиал Шумен). Целево финансиране по договор на НАИМ с Министерство на 
културата. На площ от над 800 м2, около строителното петно на Археологическата база, 
бе продължено проучването на квартала с жилища-полуземлянки, съоръжения и ями с 
битово и стопанско предназначение. В западната част на проучвания терен бяха 
изследвани нови вкопани помещения-работилници от занаятчийския център, свързан с 
обработка и леене на цветни метали (бронз, мед, олово). Всички разкрити съоръжения и 
основното количество материали датират от периода Х – ХІ в. Към столичния период 
на Плиска се отнася траншеята-основа на дървена ограда, която бе проследена в нова 
отсечка и продължава в посока на запад, отстоейки на 2-13 м от северната крепостна 
стена. Разкрити бяха още няколко гроба, които, застъпвайки жилищни ями, се датират в 
ХІ в.; 

- Обект „ПЛИСКА. ХРИСТИЯНСКИ НЕКРОПОЛ В РАЙОНА НА МОТЕЛА”. 
Научен консултант на Ивайло Кънев (гл. уредник в НИМ – София). Систематичното 



 193 

проучване на некропола, макар и с ограничен ресурс от средства, бе продължено – на 
площ от 50 кв. м бяха разкрити нови 4 гроба. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Работа по тема за статии: 1. Битова керамика от разкопките на обект „База на 
НАИМ в Плиска” – подготовка на илюстрации, каталогизиране на целите съдове, 
статистическа обработка на фрагментарния материал; 2. „Амфори и амфоровидни 
съдове с щемпелувана украса от Плиска” – подготовка на илюстрации, библиографски 
справки, текст – описание; 3. Материали от новите разкопки на некропола пред 
източната порта на Плиска – подготовка на илюстрации, библиографски справки; 

- Обработка на археологически материали: 1.Битова керамика и находки от 
обект „Плиска. Крумов дворец – селище от ХІ в., разкопки през 1978 – 1979 г.”; 2. 
Статистическа обработка на битовата керамика от разкопките на обект „Плиска. 
Дворцов център – Цитадела”, от проучванията през 2000 – 2008 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в 
средновековна България и съвременния туризъм”, Шумен, 8-11 май 2008 г. Доклад на 
тема „За един елемент от бита на Изтока и неговото „пътуване” до ранносредновековна 
България”, (съавтор Д. Йосифов). 

- Научна конференция с международно участие „ВТУ Св.Св. Кирил и Методий” 
и българската археология”, Велико Търново, 27-29 ноември 2008 г. Доклад на тема: 
„Накити-сполии” в огърлици от стъклени мъниста от гробове (ХІ в.) в Плиска”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Я. Димитров. Към характеристиката на светлоглинената и червеноглинена 
керамика на бързо колело от VІІІ – ІХ в. в Плиска. – Проблеми на прабългарската 
история и култура, 4-2, 2007, 61 – 94; 

- Я. Димитров, Х.Стоянова. Разкопки в Плиска на обект „Югоизточна периферия 
на Вътрешния град”. – АОР през 2007 г.,С., 2008, 591 – 593; 

- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия 
център на Плиска. – АОР през 2007 г., С., 2008, 578 – 583; 

- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов, Р. Василев. Аварийно–спасителни 
разкопки на строежа на „База на НАИМ” в Плиска. – АОР през 2007 г., С., 2008, 597 – 
600; 

- [без автор] Рашо Станев Рашев (1943-2008). – Наука. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Я. Димитров, Х. Стоянова. Разкопки в Плиска на обект „Югоизточна 
периферия на Вътрешния град”. – АОР през 2007 г. С., 2008, 591 – 593; 
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- Я. Димитров, Х.Стоянова. Разкопки в Плиска на обект „Сграда в югозападния 
сектор на Вътрешния град (по трасето на пешеходните алеи)”. – АОР през 2007 г. С., 
(неизлязла, по вина на редколегията !). 

- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия 
център на Плиска. – АОР през 2007 г., С., 2008, 578 – 583; 

- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов, Р. Василев. Аварийно-спасителни 
разкопки на строежа на „База на НАИМ” в Плиска. – АОР през 2007 г., С., 2008, 597 – 
600; 

- [без автор] Рашо Станев Рашев (1943-2008). – Наука. 
 
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 2008 г. 
 

- J. Dimitrov. Zur historicshen Topographie Pliskas eihundert Jahre nach den ersten 
Ausgrabungen. – In: Post Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, 
Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans, Ed. by J. Henning, Berlin-New York, 2007, 253 – 
271; 

- St. Stanilov, J. Dimitrov. Ein fruher Haustypus in der Siedlung sudostlich der 
Inneren Stadt von Pliska. – In: Post Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and 
Byzantium, Vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans, Ed. by J. Henning, Berlin-New York, 
2007, 403 – 415 (съавт. Ст. Станилов). 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Я. Димитров. За един „прочит” на рисунки-графити с кръстове и „оранти” от 
Плиска. – В: Християнската култура в средновековна България. Материали от 
Националната научна конференция по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз 
Борис-Михаил. В. Търново, Изд. „Фабер”, 2008, 308 – 330. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Я. Димитров, Д. Йосифов. За един елемент от бита на Изтока и неговото 
„пътуване” до ранносредновековна България. – В: Сб. с материали от Националната 
конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и 
съвременния туризъм”, Шумен, 8 – 11 май 2008 г., 13 комп. с. (съавтор Д. Йосифов); 

- Я. Димитров. „Накити-сполии” в огърлици от стъклени мъниста от гробове (ХІ 
в.) в Плиска. – В: Сб. „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология”, В. 
Търново, Издателство на ВТУ, 8 комп. с., 10 обр. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
 - Научен ръководител на 1 дипломант – магистър в ШУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
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- Консултации на 1 докторант от СУ, тема „Византийски амфори от 
средновековна България”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Участие в работни срещи във връзка със строителството на археологическа 
база в НИАР „Плиска”; 

- Експерт-консултант на проект „Старата българска столица Плиска – виртуално 
пътешествие”, кандидатура по Програма за младежки дейности в МОН, кръжок по 
информатика в ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен, м. октомври 2008 г. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Участие в подготовката на на научно-изследователски проект „Стари 
български столици и тяхната околност” на НАИМ, за конкурс на фонд „Научни 
изследвания” към МОН (разработка на Подтема 1: „Представителна и култова 
архитектура в аула Кабиюк и погребално-поменални комплекси на столичната 
аристокрация в околностите на Плиска” и Подтема 2: „Плиска”), м. май-юни 2008 г.; 

- Подготовка на Експертиза по досъдебно производство № 1045/2007 г. на РПУ – 
Шумен, за паметниците на културата в земленото укрепление Кабиюк, представена в 
РПУ, гр. Шумен на 15.04.2008 г.; 

- Изготвяне на Предложение до Комисия при ОбС Шумен, за удостояване 
(посмъртно) на ст. н. с. І ст. д. и. н. Рашо Рашев със званието Почетен гражданин на гр. 
Шумен, м. април 2008 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Редколегия на сборник „Християнската култура в средновековна България. 
Материали от Националната научна конференция по случай 1100 години от смъртта на 
Св. Княз Борис-Михаил.” В. Търново, Изд. „Фабер”, 405 с.  
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ  
 

- Лекция „Дворцовият център в Плиска в светлината на разкопките през 
последните 20 години”, пред участниците в Национална младежка бригада „Съхрани 
българското”, Плиска, 11 юли 2008 г. 

- Интервюта по електронни и печатни медии: в-к Шуменска заря, Радио Шумен, 
Телевизия Шумен, РТВЦ на БНТ „Канал 1”, bTV. 

- Участие в заснемането на художествено-документален филм на снимачен екип 
от гр. Казан, Татарстан. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текстове-анотации, подбор на материали и снимки за 3 обекта в Плиска, за 



 196 

изложба на НАИМ „Българската археология през 2008 г.”; 
- Текстове-анотации и подбор на снимки за 2 обекта в Плиска, за изложба в 

НАИМ – БАН. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен 
 
 

ст. н. с. І ст. д. и. н. Иван Йорданов Йорданов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Работа по проект: „Византийските печати в българските земи” 
В този проект аз участвам 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 и през тази година усилията ми бяха 
съсредоточени върху „Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 3: 

На практика той включва всички византийски печати намерени на територията 
на днешна България (около 3500). Подредени са според съществуващите в литературата 
класификации, подобрени на места според материала от България. Вече публикуваните 
в том І и ІІ, около 1200 печата, са включени в Корпуса за пълнота с кратко описание и 
препратка. Разбира се там, където има нова информация, нови находки, корекции в 
прочита и пр., е направено. За изминалата година успях да премина два пъти през 
текста на Корпуса. Единия по време на моята двумесечна специализация в Центъра по 
византинистика към Харварад, Дъмбъртън Оукс (Вашингтон), където бяха направени 
последни проверки и добавки на извори и литературата, и втория след превода на 
Корпуса на английски. През следващата година предстои този суров текст да бъде 
превърнат в монографично издание,  илюстриран чрез повече от 6400 фотоса и 
предаден за печат.  

- Като част от проекта през изминалата 2008 г. бяха издирени, документирани и 
обработени над 100 нови византийски печата, намерени на територията на днешна 
България и съхранявани в колекциите на РИМ – Шумен, ИМ – Поморие, Филиал на 
НАИМ – Шумен и в частни колекции. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Бях един от основните организатори на националната конференция „Пътуване 
в средновековна България и съвременният туризъм”, която се проведе в Шумен от 8 – 
11май 2008 г. Участвувах и с доклад на тема „България и Византия (864 – 971), приноса 
на сфрагистиката”; 

- Доклад на тема „Византийски печати от крепостта при с. Изворово, 
Харманлийско” в научна конференция „ВТУ Св. Св. Кирил и Методий” и българската 
археоология”. 
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б) В чужбина  
 

- Доклад на тема „Illyricum and Epiros according to the data of Byzantine seals from 
Bulgaria” изнесен на „5ème colloque international sur l’Illyrie méridionale et l’Epire dans 
l’antiquité” (Grenoble 8 – 11 octobre 2008). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- „Печати на византийския пълководец Михаил, командуващ византийската 
армия при Преслав през 1053 г”. – Античная древность и средние века, Екатеринбург, 
2008, 38, 114 – 122; 

- „Byzantine Seals from the Kale fortress near present-day Dimitrovgrad”. – 
Hypermachos. Festschrift fur Werner Seibt zum 65.Geburstag, Wien, 2008, 89 – 105; 

- „Byzantine Seals containing Place Names from Dr. Vasil Haralanov Collection”. – 
Cercetari numismatice, XII – XIII, 2006-2007, 519 – 525; 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- „България и Византия (864 – 971), приноса на сфрагистиката” в сборник с 
доклади за националната конференция „Пътуване в средновековна България и 
съвременният туризъм”, Шумен от 8 – 11 май 2008 г. 40 м. с.; 

- „Византийски печати от крепостта при с. Изворово, Харманлийско” в сборника 
с доклади за научната конференция „ВТУ Св. Св. Кирил и Методий” и българската 
археология, 8 м. с.; 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- „Нови средновековни сфрагистични паметници от Новозагорско”. – 

Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, том 2, Нова Загора, 2008, 
279 – 282; 

- „Печати на двама византийски търговци (ІХ – Х в.), намерени в българската 
столица Велики Преслав”. – Историкии, 3, Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян 
Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, 2008, 114 – 117;  

- „Неизвестен печат на цар Петър І (927 – 969)”. – Историкии, 2, Научни 
изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина, Шумен, 
2007, 727 – 731; 

- „Д-р Васил Хараланов – личност и творчество” (в съавторство с Ж. Жекова). – 
Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007), 
Шумен 2008, 13 – 19; 

- „Печатите от колекцията на д-р Васил Хараланов”. – Юбилеен сборник 100 
години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007), Шумен 2008,  37 – 55; 

- „Отпечатъци на византийски монети върху оловни пластинки, намерени в 
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хинтерланда на Преслав”. – Архелогия, 2006, 1-4, 191 – 201. (В съавторство с Ж. 
Жекова); 

- „Печат на Петър, велик куратор на архонта на България (последната четвърт на 
ІХ в.)”. – Проблеми на прабългарската история и култура, 4-2, София, 2007,  325 – 330; 

- „Съкровището на златни монети от Твърдица и перперите на цар Калоян”. – 
Годишник на Регионален исторически музея Сливен, том. І, Сливен, 2008, 101 – 136; 

- „Препечатан моливдовул от владетелската църква в Преслав”. – По пътя на 
миналото. Сборник научни статии по повод 65 годишнината на д-р Георги Китов”, 
София, 2008, 97 – 100; 

- „Средновековният Созопол според данните на сфрагистиката”. – 
Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморското 
крайбрежие. Acta Musei Varnаensis, VII-2, 114 – 161. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член на международната асоциация по византийска сфрагистика. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции 
 

- Лекционен курс по „История на Византия” – 60 часа в ШУ; 
- Лекции по „Средновековна нумизматика и сфрагистика” – 60 часа в ШУ; 
- Лекции по „Средновековна нумизматика и сфрагистика” – 30 часа във ВСУ; 
- Лекции по „Средновековна българска сфрагистика” – 45 часа във ВТУ. 
 

4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
 - 2 дипломанта в магистърската програма по „Средновековна сфрагистика и 
нумизматика” към ШУ и 1 ВСУ. 
 
4.1.3. Ръководство на редовни докторанти 
 

- 1 редовен докторант в 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; 
- Експертни оценки за оценителна комисия при РИМ – Шумен при закупуване 

на печати, над 100 екз. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
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- Главен редактор на Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика; 
- Главен редактор на Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил 

Хараланов (1907-2007), Шумен 2008; 
- Член на редколегията на. Историкии, 3, Юбилеен сборник в чест на доц. д-р 

Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, Шумен, 2008. 
 
б) В чужбина 
 

- Член на редколегията на Studies in Byzantine Sigillography, орган на 
международната асоциация по византийска сигилография. 
 
8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Директор на Научно-изследователски център по византинистика към ШУ. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Стойчо С. Бонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- От 9 юни до 4 юли 2008 г. ръководих разкопки в югозападната част на Царския 
дворец в Преслав. Там през 2007 г. завърши проучването на архитектурен ансамбъл, 
съставен от две големи постройки и грижливо благоустроен. Археологическото 
изследване през 2008 г. беше насочено на запад и север от сградите и имаше за цел да 
изясни заобикалящата среда, в която комплексът битува. Потвърди се 
предположението, че разкритата градоустройствена структура е ориентирана главно на 
север, накъдето са комуникациите й и държи връзка с т. нар. Архиепископски палат. 
Вече може да се твърди, че новоразкритият архитектурен ансамбъл е част от 
Преславската патриаршия през Х в. и в него се е помещавала резиденцията (жилище и 
канцелария) на предстоятеля на българската църква. В конкретен план най-значимата 
придобивка от разкопките през 2008 г. са няколкото хиляди детайла от фасадната и 
вътрешната пластична декорация на едната от постройките. Проучванията се 
финансираха с целеви средства по Програма на МС на Р България за изследване на 
старите български столици и в същото време са част от инициатива на ССА при НАИМ 
за разработване на южната половина на Дворцовия град в Преслав. В такъв вид 
архитектурният ансамбъл може да бъде предаден за консервация и експониране; 

- От 1 септември до 6 октомври 2008 г. ръководих разкопки при с. Новосел, 
Шуменско. Като зам. ръководител в тях взе участие и представител на институцията-
съизпълнител Ист. музей Шумен д-р Ст. Дончева. Продължи проучването на 
старобългарския производствен център за металопластика, функционирал през 30-те – 
40-те години на Х в. на около 8 километра от столицата Преслав. Разкрит беше напълно 
производствен комплекс ІІ с неговата крайна северна, трета по ред във веригата, 
работилница. В нейния живот се засвидетелства само един период, през който е 
изградена масивна пещ и е оборудвана с останалите компоненти, характерни за 
структурата на всяко едно работно отделение. С резултатите получени през 2008 г. се 
очертаха облика и мащабите на производствения център, разгърнат на площ от около 
100 дка, съставен от няколко относително обособени производствени комплекси. 
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Проучванията се проведоха с работници на трудов договор към Исторически музей 
Шумен. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Работа върху монография „Старобългарски производствен център за 
металопластика при с. Новосел, Шуменско”. Напълно е завършена моята част с обем от 
72 маш. стр. Остава изработката на няколко графични илюстрации. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Национална конференция „Пътуванията в средновековна България и 
съвременният туризъм”. 8 – 11 май 2008 г. гр. Шумен. Доклад: „Центърът за 
металопластика при с. Новосел – търговски връзки и влияния” (съавт. Ст. Дончева). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Ст. Бонев. От „района на южната порта” до „южната част на Царския дворец” 
във Велики Преслав. Развитие на идеята. – Историкии, т. 3. Юбилеен сборник в чест на 
доц. Ст. Витлянов по случай неговата 60 – годишнина. Шумен, 2008, 48 – 57; 

- Рецензия: Ст. Бонев. Ст. Дончева. Медалиони от Средновековна България. В. 
Търново, 2007. – ИИМШ, ХІV, 2008, 225 – 227. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Ст. Бонев. По повод ва новонамерена тока с лъв от Преслав. – ИИМШ, ХV. 
 

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 2008 г. 
 

- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Центърът за производство на художествен метал при 
Новосел, Шуменско – общ вид, влияния и комуникации. – В: Сборник с материали от  
Нац. конференция „Пътуванията в средновековна България” . 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
Рецензии и експертни оценки на четири изследователски проекта на ШУ „Епископ 
Константин Преславски” на следните теми: 

- „Изработване на археологическа карта на района на Асардере в Плиска”; 



 201 

- „Животът в българския средновековен град през Х в.”; 
- „Походът на император Никифор І Геник в България през 811 г. – година и 

място на гибелта му”; 
- „Културологично изследване на символен комплекс представен на камък от 

Томбул джамия”; 
- Научен консултант на Илюстрована карта на Царския дворец във Велики 

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

- Член на Редколегията на Известия на исторически музей Шумен, т. ХІV, 
Варна, 2008; 

- Член на Редколегията на Известия на исторически музей Шумен, т. ХV, който 
сега се събира. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ  
 

- Осъществени общо 5 интервюта по електронни и печатни медии: в-к 
Шуменска заря, Радио Шумен – 2, Телевизия Шумен. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
            

- Автор на идеен проект и тематичен план на постоянна експозиция “ Паметник 
Създатели на българската държава и българската монументална скулптура от края на 
ХХ в.”; 

- Организиране на временна изложба с материали от старобългарските 
производствени центрове за металопластика при с. Новосел и с. Златар, Шуменско 
добити през 2007 г. 
 
 

н. с. І ст. д-р Тодор Петров Балабанов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНА ДЕЙНОСТ  
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководих (в качеството си на консултант на Кремена Стоева – АМ „В. 
Преслав”) археологическите разкопки на обект „Готски епископски център” в рамките 
на аула на хан Омуртаг до с. Хан Крум, община Велики Преслав. Времетраене: 5 юни – 
8 юли. Работи се в сектора на Базилика №4, проучвана в предходните години. Важен 
резултат от проучванията в сектора е, че базиликата няма притвор. В югоизточния ъгъл 
на ранносредновековното дървено укрепление (палисада), което застъпва южната част 
на базиликата, бе разкрито поменално съоръжение – две ями с ритуално погребани 
животни (5 кучета и 3 заека), жертвен камък с улей и канал за отичане на течностите от 
жертвените обреди. Финансиране: от бюджета на АМ „В. Преслав”; 

- Ръководих археологическите разкопки на обект „Дворцов център” в АР 
„Велики Преслав” – продължение от предишни години. Времетраене: 21 юли – 25 
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август. Най-важният резултат бе, че откритата в предходните години основа на 
монументален зид с посока изток – запад, на 145-я метър чупи на юг, преминава под 
основите на така наречената “приемна зала” и вероятно ще достигне до южната линия 
на същия зид, открит в миналото от колектива на проф. Д. Овчаров. Без съмнение това 
са основи от най-ранното каменно укрепление в Преслав – Преславският аул – от 
началото на ІХ в. Финансиране: по договор между НАИМ – БАН и Министерството на 
културата, за проучване на старите столици (към проект „Стари български столици” на 
ССА); 

- Ръководих спасителни археологически разкопки на терен, предложен от 
Община Велики Преслав за строеж на „Атрактивен туристически център”. 
Времетраене: от 8 септември до 26 септември. Теренът се намира в североизточните 
покрайнини на града, до старото корито на р. Камчия.  Обхваща площ от 122 дка. В 
границите на този терен бяха направени 63 сондажа със средни размери 0,60 х 3 м и 
дълбочина от 0,80 до 3 м. В нито един от сондажите не бяха открити останки от 
археологически структури или отделни находки. Финансиране: по договор със спонсор 
– БАРС – АД, Шумен; 

- Участвах (в качеството на консултант на Кремена Стоева – АМ „В. Преслав”) в 
археологическите разкопки на обект „Базиликата в м. Дели душка” по десния бряг на р. 
Тича, край Велики Преслав. Времетраене: от 26 септември до 15 октомври. Открити 
бяха нови гробни съоръжения и ями от късната античност. Някои от вкопаните ями и 
съоръжения са предхождали строежа на базиликата, която със сигурност отнасяме към 
ІV – VІ в. В сондаж на 270 м югоизточно от базиликата попаднахме на следи от 
средновековен некропол. Финансиране: АМ – В. Преслав – по договор. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Продължи работата по темата „Готите в Долна Мизия през ІV – VІ в.”, която е 
във връзка с разкриването на ранно християнският епископски център намиращ се в 
рамките на аула на хан Омуртаг, до с. Хан Крум, Шуменско; 

- Работя по темата „Дървено укрепление (палисада) в аула на хан Омуртаг, до с. 
Хан Крум, Шуменско. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участвах в международната научна конференция ВТУ „Св. СВ. Кирил и 
Методий” и българската археология, Велико Търново 27 – 29 ноември 2008 г. – с 
доклад: „Отново за готите и епископският център от ІV – V в. до с. Хан Крум, 
Шуменско”. 
 
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  
 

- T. Balabanov. Khan Omurtag’s stone palace of AD 822: a „modernized” eighth 
century timber fort. – In: Post Roman Towns, Trade and Settlemant in Europe and Byzantium, 
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Vol. 2, Byzantiym, Pliska and the Balkans, Ed. by J. Henning, Berlin-New York, 2007, 433 – 
440 (съавт.  J. Henning, P. Milo, D. Ziemden). 
 
2.2.2. У нас     
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Т. Балабанов. Нов манастир с кръстокуполна църква в околностите на Велики 
Преслав. – В: Християнската култура в Средновековна България, студии по случай 
1100 години от смъртта на Св. княз Борис първи 907 – 2007 г., Велико Търново, 2008, 
227 – 235; 

- Т. Балабанов. Проучвания на обект: „Готски епископски център в аула на хан 
Омуртаг” до с. Хан Крум, Община Велики Преслав. – АОР през 2007 г. София 2008, 
519 – 521 ( съавт. Кр. Стоева, Пл. Славов); 

- Т. Балабанов.  Разкопки на базиликата в м. Дели душка, Велики Преслав. – 
АОР през 2007 г., София, 2008, 522 – 524 (съавт. Кр. Стоева, Пл. Славов); 

- Т. Балабанов. Разкопки в дворцовия център на Велики Преслав. – АОР през 
2007 г., София, 2008, 617 – 620 (съавт. Кр. Стоева, Пл. Славов). 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Т. Балабанов. Отново за готите и епископският център от ІV – V в. до с.Хан 
Крум, Шуменско. – В: Международна научна конференция ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” и българската археология, (16 машинописни стр. и 4 обр.), под печат. 
 
7. НАУЧНО ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Участвах в едно телевизионно и две радиопредавания в местните и   централни 
медии. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ    
 

- Текущи задачи по разпореждане на Ръководството на Филиала на НАИМ – 
БАН в гр. Шумен.  
  
 

специалист-проучвател Тонка Михайлова Стоянова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководител съм 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 – БАН за проучване на южната част на Царския дворец в 
Преслав. Разкопките са проведени от 08.09 до 08.10.2008 г. – 19 работни дни, с по 17-18 
души дневно. Финансирането е осигурено по програма от Министерския съвет за 
целево проучване на старите столици, осъществено от НАИМ – БАН. Проучванията са 
на север от сграда №2 и на северозапад от т. нар. „Административна” сграда. Разкопани 
са около 91 м2 площ на дълб. До 1,70 – 2,20 м. Разчистена е нова част от масивен зид 
запад – изток (общо 12,80 м дължина). Засега не са установени прилежащи към него 
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зидове от север или юг. Според археологическите данни може да се предположи, че 
зидът е строен и използван през Х в. На север от основата на зида и отчасти върху него 
е разкопана площ с напластявания от изхвърлена сива и черна пепел, обилно примесени 
с фрагменти керамика. Дебелината и големината на петното подсказват, че това са 
следи от продължителна производствена дейност. Керамичните фрагменти са 
характерни за края на Х – ХІ в. и датират напластяванията към същото време. 
Останалата разкопана площ е насип от ломени камъни с малко светла пръст. На 
североизток той застъпва петното с наслоявания от пепел и сгур. Находки почти 
липсват. За голяма изненада, в каменния насип е открита златна монета – перпера на 
Андроник ІІ и Михаил ІХ (1295 – 1320). Намирането й потвърждава датирането на 
каменния насип, останал от поредно разрушение в Преслав, към края на ХІІІ – ХІV в. 
През 2009 г. разкопките ще продължат в същия сектор. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на керамичен материал за класификация. 
 
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 2008 г. 
 

- Т. Михайлова. Златна апликация с паун от Преслав. – В: Християнската култура 
в средновековна България. Материали от Националната научна конференция по случай 
1100 години от смъртта на Св. Княз Борис-Михаил. В. Търново, Изд. „Фабер”, 2008, 381 
– 386. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Т. Михайлова. Апликация с клетъчен емайл от Преслав. – В: Сборник с 
материали в чест на ст. н. с. д-р М. Ваклинова, 6 маш. стр. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текущи административни задачи, член на временни комисии. 
 
 

специалист-проучвател Станислав Иванов Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обект: Плиска. Дворцов център – в периода 01.06 – 30.06.2008 г. Проучванията 
се извършиха от екип с ръководител н. с. І ст. д-р Янко Димитров и заместник 
специалист – проучвател Станислав Иванов. Като сътрудник участва Лазар Динков 
студент в ШУ. Продължени бяха целенасочените проучвания в западната половина на 
Цитаделата в Плиска под каменната дворна настилка. Бе проучен терен попадащ между 
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сграда Б4 и голямото водохранилище, при което се разкриха съоръжения основно от 
столичния период - траншеи и ями от дървени стълбове, проучено бе трасето на т. нар. 
широк таен ходник и бяха регистрирани останки от кръгла по форма сграда с дървено – 
стълбова конструкция; 

- Обект: Кабиюк. Ранносредновековна сграда – два месеца – юли и октомври 
2008 г. Продължават проучванията започнати през 2007 г. по Проучванията се 
извършиха от д ръководството на проф. Рашо Рашев. През 2008 г. те се ръководеха от 
специалист – проучвател Станислав Иванов и сътрудник Тихомир Тихов (РИМ – 
Шумен). В разкопките участваха студентите Женя Добрева и Росица Славчева от ШУ. 
Разкрити бяха останките от сградата и  се установи със сигурност нейният план – два 
вписани един в друг правоъгълника, което потвърди и първоначалните данни. Данните 
добити от проучването показаха, че на това място е съществувала и по-ранна сграда, 
която е била с дървена конструкция. Доказателство за това са ямите от дървени 
стълбове, които се разкриха около траншеята за основа на по-късния езически храм. От 
него към момента е запазена само хоросановата подложка на основите, а останалия 
строителен материал е бил изваден още през IX – X в., преди възникването на малък 
некропол на същото място; 

- Обект: Плиска. Археологическа база – в периода 21.04 – 31.05.2008 г. и 04.08 – 
22.08.2008 г. Проучванията се извършиха от екип с ръководител ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел 
Георгиев и заместници н. с. І ст. д-р Янко Димитров, н. с. І ст. д-р Радослав Василев и 
специалист – проучвател Станислав Иванов. Като сътрудник участваха Женя Добрева и 
Лазар Динков, студенти в ШУ. Проучваха се терени свързани с новостроящата се 
археологическа база и складова част в НИАР – Плиска. Разкриха се и бяха проучени 
нови вкопани жилища – полуземлянки, битови помещения, стопански ями, 
производствени съоръжения и погребения от периода ср. на Х – втора половина на ХІ в. 
Проучи се и една траншея от дървена ограда датирана в ІХ в.; 

- Обект: Плиска. Дворцов Площад – Северозапад – 25.08.2008 г. до 30.09.2008 г. 
и от 03.11. до 14.11.2008 г. Ръководител на обекта специалист – проучвател Станислав 
Иванов. Като сътрудник участва Женя Добрева студентка в ШУ. Продължи 
проучването на терена в рамките на продължението на верижна сграда № 2. Проучиха 
се съоръжения предхождащи сградата, което позволи да се прецизира нейната 
датировка в XI в. Попадна се на съоръжения както от следстоличния период – основно 
стопански ями, така и на такива от столичния – ями от дървени стълбове, трасето на 
най-ранният водопровод със стреховидно покритие, трасета на два от тайните ходника, 
и останки от монументална постройка от столичния период; 

- Обхождане на трасето на АМ „Хемус”, след излаза при Мътница, във връзка с 
продължаващия строеж, без направен ОВОЗ, докладна до НАИМ. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на материали от разкопките на обект Дворцов център в Плиска 2000 
– 2007 г., които не са предназначени за основен фонд; 

- Обработка и каталогизиране на материали от разкопки на обект 
Археологическа база в Плиска, във връзка с предстоящо издание; 

- Обработка на материали от обект Дворцов площад – Северозапад; 
- Обработка на материали свързани с дисертацията. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
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както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Иванов. Новооткрити моливдовули от разкопките на Дворцовия площад в 
Плиска в Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 
2007), Шумен, 2008, 137 – 146, табл. ХIII 16 – 19, XIV, XV; 

- С. Иванов. Единични нагръдни кръстове от Плиска. – Каварна – средище на 
българския североизток. Сборник доклади от научна конференция Каварна – 2007 г., 
Каварна, 2007, 178 – 183; 

- Църковните градежи в Плиска. – Християнската култура в Средновековна 
България. Материали от Национална научна конференция, Шумен 2 – 4 май 2007 
година, по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис – Михаил (ок. 835 – 907 
г.), Велико Търново, 2008, 213 – 217; 

- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия 
център на Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 
578 – 583; 

- Р. Рашев, С. Иванов, Т. Тихов. Ранносредновековна сграда в земленото 
укрепление при могилата Кабиюк, община Шумен. – Археологически открития и 
разкопки през 2007 г., София, 2008, 606-607; 

- П. Георгиев, С. Иванов. Външно (голямо) землено укрепление на Плиска. - 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 586 – 589; 

- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов, Р. Василев. Аварийно – спасителни 
разкопки на строежа на „База на НАИМ” в Плиска. - Археологически открития и 
разкопки през 2007 г., София, 2008, 597 – 600; 

- С. Иванов. Разкопки на Дворцовия площад в Плиска. – Археологически 
открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 593 – 596; 

- С. Иванов, С. Стойчев. Сондажни проучвания по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 
3, обект 2, от км. 243+850 до км. 244+150, при с. Дядово, община Нова Загора, област 
Сливен. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 749-750. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Църковно строителство в Плиска в Сб. „Плиска и християнските центрове на 
Европа”, по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис І (ок. 835 – 907 г.), 9 м. 
с.; 

- Новооткрити моливдовули от разкопките на Дворцовия площад в Плиска в 
Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007), 9 
м. с. и 3 таблици; 

- Р. Рашев, Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия 
център на Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008; 

- Р. Рашев, С. Иванов, Т. Тихов. Ранносредновековна сграда в земленото 
укрепление при могилата Кабиюк, община Шумен. – Археологически открития и 
разкопки през 2007 г., София, 2008; 

- П. Георгиев, С. Иванов. Външно (голямо) землено укрепление на Плиска. - 
Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008; 

- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов, Р. Василев. Аварийно – спасителни 
разкопки на строежа на „База на НАИМ” в Плиска. – Археологически открития и 
разкопки през 2007 г., София, 2008; 

- С. Иванов. Разкопки на Дворцовия площад в Плиска. – Археологически 
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открития и разкопки през 2007 г., София, 2008; 
- С. Иванов, С. Стойчев. Сондажни проучвания по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 

3, обект 2, от км. 243+850 до км. 244+150, при с. Дядово, община Нова Загора, област 
Сливен. – Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 

- Интервюта за вестници и телевизии във връзка с провеждани разкопки. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Анотация на обект Ранносредновековна сграда в земленото укрепление 
Кабиюк за изложба в РИМ – Шумен – „От находката до витрината”, през февруари 
2008 г.; 

- Анотация на обект Дворцов площад в Плиска за изложба в НАИМ през 
декември 2008 г.; 

- Анотация на обект Ранносредновековна сграда в земленото укрепление 
Кабиюк за изложба в НАИМ през декември 2008 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Нещатен библиотекар; 
- Фотодокументиране на над 3000 находки от археологически проучвания; 
- Компютърна обработка на планове, снимки и др. свързани с отчети и 

публикации; 
- Изготвяне на проект Старите български столици Плиска и Преслав и тяхната 

околност: фортификация, архитектура, погребално-поменална обредност на столичната 
аристокрация. Подтема 1: Представителна и култова архитектура в аула Кабиюк и 
погребално-поменални комплекси на столичната аристокрация в околността на Плиска; 

- Изготвяне на справки за пленарни доклади изнесени от П. Георгиев (НАИМ – 
БАН, Филиал Шумен) и С. Дончева (РИМ – Шумен) на Националната археологическа 
конференция в Шумен. 
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8. ФИЛИАЛ НА НАИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 

ст. н. с. д-р Константин Иванов Дочев (Ръководител на филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Участие като заместник ръководител, заедно със ст. н. с. Мирко Робов, в 

археологически разкопки хълма „Трапезица”, „Южна крепостна стена”, гр. В. Търново, 
с продължителност 3 месеца (юли – септември) по съвместен проект, финансиран по 
договор между НАИМ при БАН, София и Министерство на културата. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Предварителен нумизматичен анализ на новооткрити монетни находки от 
обекти „Трапезица”, сезон 2007/2008 г. – 1100 монети; „Перперикон”, сезон 2008 г. с р-
л ст. н. с. Н. Овчаров – 450 монети; „Преслав”, сезон 2008 г. – колективна находка от 58 
сребърни гроша и „Мисионис”, Търговище, с р-л А. Конаклиев – 130 монети; 250 
монети от църква „Св. Йоан Рилски” във В. Търново с р-ли ст. н. с. Н. Овчаров и ст. н. 
с. Х. Вачев; 40 монети от къснохристиянски некропол при с. Нисово, Русенска област с 
р-ли ст. н. с. Н. Овчаров и ст.н.с. Б. Петрунова, общо 2026 монети от сезон 2008 г.; 
 - Подготовка за публикуване на 140 монети от светилището при с. Татул, 
Кърджалийска област (20 с.); 

- Продължаване работа по изследователска тема на монографично издание 
„Монетите на византийската династия на Палеолозите в паричното обръщение на 
българската държава в периода 1261 – 1396 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
  
а) В страната 
  

- 27 – 29 март, Международен българо-гръцки симпозиум „Мегалитни, антични 
и средновековни обекти в Родопите”, гр. Кърджали, с доклад „Паричното обръщение в 
района на Перперикон и Татул в периода VІ – ХІV в.”, организатор: фондация 
„Мелпомена” и Общински съвет, гр. Кърджали; 
 - 24 юни, Международна конференция „Орденът на тамплиерите и рицарството 
в България през ХІІ – ХІV в.”, В. Търново, с доклад „Оловни печати на латинските 
императори и на рицарите тамплиери от ХІІ и ХІІІ в.”, организатор: Велик приорат на 
ордена на тамплиерите в България; 
 - 7 септември, Национална конференция „От регионалното към националното”, 
гр. Полски Тръмбеш, Юбилейна конференция в чест на чл. кор. проф. д-р Йордан 
Йорданов по случай на неговата 70 годишнина с доклад „Паричните кризи в България 
през ХІІІ и ХІV в.”; 
 - 27 – 28 ноември, Национална конференция „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 
българската археология”, гр. В. Търново с доклад „Хронология на монетосеченето на 
цар Мицо (?) Асен (1256 – 1263), организатор ВТУ, Историко-юридически факултет и 
катедра „Археология”. 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
  
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Приети за печат 
  

- Нов вариант медна монета латинска имитация (тип J) от серия D-W. Опит за 
датировка, Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2008, 10 с. 

 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични конференции 
2.2.2.1. Излезли от печат  
  

- Нов вариант медна монета на цар Иван Александър с Теодора ІІ (1331 – 1371), 
В: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на 
Черноморското крайбрежие, Международна конференция в памет на ст. н. с. Мирко 
Мирчев (Варна, 15 – 17.10.2005) (Аcta Musei Varnaensis, VII-1), Варна 2008, 359 – 363. 
  
2.2.1.2. Приети за печат 
  

- Паричните кризи в България през ХІІІ и ХІV в. – В =: Сб. От регионалното към 
националното, Национална юбилейна конференция в чест на 70 годишнината на чл. 
кор. проф. д-р Йордан Йорданов, Полски Тръмбеш. – В. Търново, 10 с.; 
 - Хронология на монетосеченето на цар Мицо (?) Асен (1256 – 1263). – В: Сб. 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, ВТУ, 15 с.; 
 - Монетите от Патриаршията на Царевец във Велико Търново. – В: Известия на 
РИМ, В. Търново,  2009, 20 с. 
 
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”, 1 курс, спец. 
Археология, 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения; 

- Византийска и средновековна българска нумизматика (VІ – ХІV в.), ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, 2 курс, спец. Археология, 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения; 

- Християнска иконография и нумизматика (VІ – ХІV в.), ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, 3 курс, спец. Археология, 45 ч. лекции; 

- Стопанска история на българите (VІІ – ХV в.) – по писмени и нумизматични 
данни, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистри, редовно обучение 45 ч., задочно 
обучение – 25 ч; 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти 
 

- 1 дипломант бакалавърска степен  с нумизматична тема, катедра Археология 
към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 
  
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
  

- 1 редовен докторант по византийска нумизматика към ВТУ „Св. Кирил и 
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Методий”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
  

- Член на научния съвет на НАИМ при БАН – София; 
- Председател на предавателно-приемателна комисия на целия нумизматичен 

фонд на НАИМ при БАН – София; 
- Председател на комисия по инвентаризация на златни монети от Фонда на 

НАИМ при БАН – София; 
- Член на комисия по отдаване на търг на собственост на НАИМ при БАН – 

София. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Изготвяне с колектив на 3 нумизматично-археологически експертизи, 
възложени по дознателски дела от ГДБОП на задържани многобройни монети и други 
движими археологически находки; 

- Изготвяне на 4 самостоятелни нумизматични експертизи по дознателски дела 
към ОДП, гр. В. Търново 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
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 книгата на н. с. Мария Долмова от НАИМ при БАН, 
Филиал В. Търново „Трапезица в светлината на археологическите разкопки”, В. 
Търново, 22 март 2008 г.; 

- Две лекции с историко-археологическа тематика пред студенти от движението 
„Съхрани българското”, участници в разкопките на Трапезица през юли август 2008 г. 

- Самостоятелни участия в предавания с историко-археологическа тематика на 
БНТ, БТВ, ББТ, ТV7, Нова телевизия, регионални телевизии „Видеосат” (4), „Евроком 
(4), както и в националните радиа „Дарик”, „Фокус” и Фаворит”; 

- Организиране с колектива на Филиала на НАИМ временна археологическа 
изложба в новата база на хълма Трапезица – 28 ноември 2008 г. 
  
7. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
  

- Поддържане и обновяване с нови монетни находки на временен нумизматичен 
фонд на НАИМ, Филиал В. Търново. 
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8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН, В. Търново. 
 
 

д-р Деян Рабовянов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Зам. ръководител на спасителни археологически разкопки на обект 1, от км 
243+000 до км 243+300, Лот 3, Автомагистрала Тракия до с. Дядово, община Нова 
Загора. Ръководител: доц. д-р Б. Борисов (15 април – 15 май 2008 г.); 

- Ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Средновековен 
град Трапезица – Сектор Южен”, в изпълнение на проект на МК за проучване, 
консервация и реставрация на останките върху хълма Трапезица във Велико Търново 
(юли – октомври 2008 г.). Бе разкрит 30 метров участък от крепостната стена на града с 
прилежащите й съоръжения – плътна кула и отводнително съоръжение, а на скалния 
венец пред стената бе проучено средновековно сметище. На север от крепостната стена 
се развива жилищен квартал от втората половина на XIV в., от който бяха проучени 5 
помещения и прилежащото им площадно пространство. Кварталът лежи върху дебел 
средновековен пласт от периода на Второто българско царство, в който беше открита 
част от голяма сграда с различаващ се градеж от по-големи и по-добре обработени 
каменни блокове, която има вероятност да принадлежи на периода преди 
възобновяването на българската държава в края на XII в. Откритите над 700 монети 
дават възможност за създаване на прецизна хронология на средновековните останки. 
Под средновековния пласт лежи дебел до 0,5 м пласт от ранножелязната епоха, в който 
бяха проучени 3 подови нива на жилища с огнища. Откриват се и археологически 
материали от късния халколит и преходния период между късния халколит и 
бронзовата епоха. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на материали за публикация по темата „Използването на прашката 
като оръжие в средновековна България”; 

- Обработка на материали за публикация по темата „Войската на Второто 
българско царство – организация, структура, численост”; 

- Обработка на материали за публикации, свързани с изследването на 
въоръжението от периода XV – XVII в.; 

- Работа по актуализирането на текста на докторската дисертация със заглавие 
„Извънстоличните крепости на Първото българско царство”, с цел предаване за печат; 

- Обработка на материали от разкопките на обект “Средновековен град 
Трапезица – Сектор Южен”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 



 212 

- Участие в научната конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 
българската археология” 27 – 29 ноември 2008 г. – доклад на тема „За използването на 
арбалета в средновековна България”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Рабовянов. Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото 
българско царство. – Исторически преглед, 15 с.; 

- Д. Рабовянов. Ранносредновековни крепости от Югозападните земи на Първото 
българско царство. – Епохи, 10 с.; 

- Д. Рабовянов. Крепостно строителство в Югоизточна България през IX – X в. – 
Археология, 21 с. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници  
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Д. Рабовянов. За появата на крепостите от групата Цар Асен. – В: Сборник с 
материалите от международна конференция „Прабългарите и техните съседи V – X в. 
Варна, 22 – 24.04.2004 г.” (Проблеми на прабългарската история и култура 4-2, София, 
2008, 349 – 356). 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Д. Рабовянов. За използването на арбалета в средновековна България. – В: 
Сборник с докладите от научната конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 
българската археология” 27-29 ноември 2008 г., 15 с. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
   

- Публично представяне на книгата на н. с. Мария Долмова от НАИМ – БАН, 
Филиал В. Търново „Трапезица в светлината на археологическите разкопки”, В. 
Търново, 22 март 2008 г.; 
 - Самостоятелни участия в предавания с историко-археологическа тематика на 
„Евроком (4), както и в кабелно радио Велико Търново; 
 - Документален филм за крепостта Трапезица. Кабелна телевизия „Евроком 
Царевец”. 
  
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ. 
 

- Селектиране на материали за временната изложба в Археологическата база на 
Трапезица; 

- Материали за Националната изложба „Българската археология 2008” в НАИМ 
при БАН (18.12.2008 – 18.03.2009). 
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Научен секретар на Филиала на НАИМ при БАН във В. Търново. 
 
 

ст. н. с. ІІ ст. д-р Йордан Алексиев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Средновековна крепост Хотилич при гр. Севлиево. Ръководител. Зам. –
ръководител Надежда Ботева (ИМ Севлиево). Финансиране – Община Севлиево. 
Времетраене – 1 месец. Работи се на два сектора: 

А) южно подножие. Разкриха се две жилища. Имат П-образна форма (отворени 
от юг). Изградени са от обработени камъни, с добре оформени лица. Имат дебелина 
0,65/0,70 м и запазена височина – до 0,90/ 1 м. Северната страна на жилищата е вкопана 
в склона. Намират се малко фрагменти от средновековна керамика. 

Б) източно от Западната порта. Разкриха се нови части от зидове (без да може да 
се разкрие план на помещение). Бяха разкрити нови 3 скелета от малкия некропол 
(разкриван през 1989/1990 и 2007 година. Интерес представлява детски гроб, с добре 
оформена камера от изправени плочести камъни; 

- Манастир „Св. Йоан Рилски” на Трапезица (югозападен сектор). 
Ръководител. Финансиране от МК. Времетраене – 3 месеца (юли – септември). 
Работиха две смени (летни археологически семинари) от НД „Българско наследство”, 
ученици, студенти и пенсионери. Работи се в северозападната част на манастира на два 
сектора: 

A) Западна крепостна стена. Разкри се около 65 м от трасето на стената. Следва 
извивките на скалния венец и дебелина от 1,60-2,80 м. Лицата са оформени от едри, 
обработени камъни на хоросанова спойка. Разкриха се и долепените до вътрешното й 
лице постройки: едната определена като игуменарна и втората с неизяснена 
функционалност. При почистването й от строителните разрушения – камъни, бигорови 
блокове, тухли, както и паднали големи части от зидове, тухлени арки се намират и 
много различни по големина стенописни фрагменти (както и стенопис върху лицата на 
бигоровите блокове и отделни камъни). Преобладават растителни орнаменти, както и 
части от човешки изображения (вероятно от първия регистър, в естествена големина) 
Намират се части от пръсти, очи, устни, украса от дрехите. Независимо от 
фрагментирания характер стенописите имат високи художествени качества – богат 
колорит, сигурен рисунък, експресивност. Намират се и фрагменти с букви (части от 
надписи). Те са два вида: първите по-дребни, с черна боя върху бял фон (навярно от 
свитъци на светци) и вторите по-големи с бяла боя върху чер фон (възможно 
ктиторски). Буквите са хубаво, уставно писмо. 

При изчерпването на строителните разрушения в игуменарната се разкриха 
много човешки скелети (около 50) в необичайни пози и ориентация; някои от тях на 
две, дори три нива. При проучването им на място от специалисти от Института по 
експериментална морфология и антропология при БАН (д-р Бранимира Димитрова) се 
установи, че 3 скелета са детски, един на юноша и 4 или 5 на жени. Четири или пет 
скелета са по „очи”. Най-вероятно те са загинали при разрушаването на сградата от 
земетресение, станало през 1393 г. или първите десетилетия на ХV в. 

Б) Горна тераса. Разкриха се четири помещения, между които има оставени 
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тесни свободни пространства. Изградени от камък, на калова спойка (като само 
помещение №1 е със значително по-големи размери, със запазени стъпала към 
приземния етаж, а останалите са еднотипни). В тях се намериха много съдове и 
керамични фрагменти, стъклена ампула, сграфито керамика с изображения на птици 
(изпълнени с голямо разнообразие и артистичност), подглазурни монограми и букви (Б 
с титла), над 130 средновековни монети. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 

- VІІ национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации”, 
посветена на 100 години от обявяване на независимостта на България, Велико Търново, 
21-22 ноември, „Църквата Св. 40 мъченици в историческата памет на българите” (8 
страници); 

- Международна кръгла маса „Държавност и културно наследство”, Русе, 5-6 
декември. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Й. Алексиев. Разкопки на манастира „Св. Йоан Рилски” на Трапезица (сектор 
югозападен ). – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 675 – 681; 

- Й. Алексиев. Средновековен град Хоталич при гр. Севлиево. – В: 
Археологически разкопки и открития през 2007 г. София, 2008, 701 – 703. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси, конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Й. Алексиев. Търново в историческите работи на Петко Р. Славейков. – В: 
Шеста национална научна конференция, посветена на 180 години от рождението на П. 
Р. Славейков, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, В. 
Търново, с. 49 – 60; 

- Й. Алексиев. Булотирион от култовия комплекс при с. Воден, Бургаска област, 
България. – В: Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007), 
Шумен, 2008, с. 169 – 180 (+ табло ХVІІ – ХVІІІ), (с Мирко Робов). 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 година 
 

- Й. Алексиев. Трапезица в градоустройствената структура на Столичния Търнов 
– В: Декемврийски четения по средновековна археология, посветени на 85-
годишнината на ст. н. с. Соня Георгиева; 

- Й. Алексиев. Църквата Св. 40 мъченици в историческата памет на българите. – 
В: Декемврийски четения по средновековна археология ,посветени на ст.н.с. Соня 
Георгиева. 
 
2.5. Научно-популярни и публикационни издания, отпечатани през 2008 г. 
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2.5.2. Статии във вестници и популярни издания 
 

- Й. Алексиев. Изповедалния за властници. Манастирът „Св. Йоан Рилски” на 
Трапезица. – Кирилометодиевски вестник „За буквите” бр. 29, ноември 2008, с. 13; 

- Областни вестници: Янтра днес – 3 и Борба – 3. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.3. Организирани школи и семинари 
 

- През м. юли и август цикъл лекции и практически занимания със студентите от 
Югозападен Университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Пловдивски Университет 
„Патриарх Евтимий” и ТУ „Ангел Кънчев” – Русе, участници в летните археологически 
семинари, организирани 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, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  
 

- Член на Редколегията на ИАИ; 
- Главен редактор на поредицата „Царевград Търнов” (подготовка на ръкописи 

за следващия том). 
 
7. НАУЧНО – ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в телевизионни и радиопредавания – bТV, Евроком Царевец, НОВА. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Обработка и инвентиране на материали от разкопките през 2008 година на 
манастира „Св. Йоан Рилски”; 

- Селектиране на материали за временната изложба в Археологическата база на 
Трапезица; 

- Материали за Националната изложба „Българската археология 2008” в НАИМ 
при БАН (18.12.2008 – 18.03.2009). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Координатор на археологическите проучвания във Велико Търново; 
- Член на постоянната комисия по имуществото на НАИМ. 

 
 

ст. н. с. д-р Константин Тотев 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководих археологически проучвания на обект Трапезица – Север. 
Времетраене: 3 месеца (юли-септември). Помощник ръководители: П. Караилиев, Е. 
Дерменджиев. Изцяло беше проучена Северната кула на крепостта. Тя е имала силно 
издължен Т-образен план. Първият етаж е разделен на две помещения. Северната стена 
на централното помещение е била оформена като стълбище към горния етаж, а в 
източната му стена се намирал главният вход на кулата. В северната стена на второто 
помещение бил направен допълнителен малък вход, извеждащ на скалния венец от 
изток. Последвало запълване на северната част на централното помещение с мощен 
блокаж, като дебелината на тази стена надхвърлила 17 м. Точно там е направено новото 
стълбище, водещо към втория етаж. Южната част на помещението също била 
преградена и така се оформило ново, по-малко помещение, в чиято източна стена 
останал стесненият вече, главен вход на кулата. Намаленото по площ централно 
помещение било разделено чрез леки дървени стенички на още 3 по-малки помещения, 
наредени край западната му стена. Основното преизграждане на цялата Северна кула, 
извършено в последните години на ХІV в., бележи последния период. Следи от този 
ремонт са запазени по източната и по южната стени на кулата, които били надзидани с 
ломени камъни, споени с кал; 

- Църква №19 е първият новооткрит храм след последните разкопки през 1900 г. 
на Ж. Сьор. Тя има скъсен наос, полукръгла апсида и голям притвор (11,45 х 4,80 м). 
Църквата не е имала вход откъм запад. За сметка на това се откриха два входа на 
южната стена, от двете страни на разделителната стена между наоса и притвора. 
Входът в наоса е широк 0,85 м, а към притвора 1,25 м. Наосът и притворът са свързани 
с тесен вход – 0,60 м. в средата на разделителната стена. В апсидата се откри 
фундамента на олтарната маса, който за разлика от стените е зидан с хоросан. В 
насипите край стените в наоса се разчистиха почти на место многобройни фрагменти от 
стенописната декорация на храма. В специално направена камера в стената на апсидата 
се откриха изцяло запазена стъклена чаша от литургичен съд, вероятно кандило и 
желязна дръжка от процесиен кръст: реликви, вградени при строителството на 
църквата. От северната страна на църква №19, при югоизточния ъгъл и в притвора се 
проучиха 34 гроба от нейния некропол. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на материалите от разкопките на църквата „Св. 40 мъченици” във В. 
Търново. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Международна научна конференция на възпитаници на ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, проведена на 27 – 29 ноември 2008 г. с доклад на тема: „Бронзова матрица с 
изображение на Богородица Никопея”; 

- Юбилейна научна конференция в чест на 70-годишнината на чл. кор. Е. 
Бакалова, проведена на 8.12.2008 г. с доклад на тема: „Бронзова икона с Богородица 
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Одигитрия и апостолите Петър и Павел”; 
- Кръстоносните походи в Югоизточна Европа. – Научна конференция. В. 

Търново, 6 юни 2008 г., с доклад на тема: „За някои тенденции в изкуството по време 
на кръстоносните походи”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- К. Тотев. Солунски евлогии от България. – Археология, 2006, 1-4, 213 – 222; 
- К. Тотев. Разкопки на църквата „Св. 40 мъченици” – южен двор” във Велико 

Търново. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. С., 2008, с. 695 – 698 (в 
съавт. Е.Дерменджиев и Пл. Караилиев); 

- К. Тотев. Разкопки на „Средновековният некропол край църквата „Успение 
Богородично”. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. С., 2008, с. 698 – 701 
(в съавт. Е.Дерменджиев и Пл. Караилиев); 

- К. Тотев. Разкопки на „Средновековен град Трапезица – Север”. - 
Археологически открития и разкопки през 2007 г. С., 2008, с. 682 – 685.(в съавт. 
Е.Дерменджиев и Пл. Караилиев). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Нов златен пръстен-печат от некропола на търновската църква „Св. 
Четиридесет мъченици”. – Археология (20 стр.) 
 
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 2008 г. 
 

- К. Тотев. Сребърна пластина с Дунавски конници от с. Върбовка, 
Великотърновско. – Проблеми на прабългарската история и култура. 4-2, С., 2007, 313 – 
320. ISSN: 1313-4248 

- К. Тотев. Солунски ампули с двустранни изображения на светци войни. – Сб. 
„Християнската култура в Средновековна България. – Материали от 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, 
В. Търново, 2008, с. 413 – 419. ISBN 978-954-775-078-7 

- К. Тотев. Оловен медальон с изображение на св. Теодор. – Сб. Историкии. 3 
Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ст. Витлянов, по случай неговата 60-годишнина. 
Шумен, 2008, с. 58 – 64. ISBN – 10: 954-577-346-4; ISBN – 13: 978-954-577-346-4 

- К. Тотев. Печат-инталия на цар Симеон (893 – 927). – Символите на 
българската държавност. Каталог на изложба, посветена на 100-годишнината от 
обявяване на независимостта на България. В.Търново, 2008, с. 48. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- К. Тотев. Бронзова матрица с изображение на Богородица Никопея. – 
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Международна научна конференция на възпитаници на ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, проведена на 27 – 29 ноември 2008 г. (10 стр.); 

- К. Тотев. Бронзова икона с Богородица Одигитрия и апостолите Петър и Павел. 
– Юбилейна научна конференция в чест на 70-годишнината на чл. кор. Е. Бакалова, 
проведена на 8.12.2008 г. (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. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти. 
 

- Археологическа практика на студенти от ВТУ на разкопки на Трапезица. 
 
4.3. Организирани школи и семинари. 
 

- През м. август цикъл лекции и практически занимания със студенти от ТУ „А. 
Кънчев”, участници в летния семинар, организиран от НД „Българско наследство”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи. 
 

- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на комисия на МК за проучването на хълма Трапезица в гр. В. Търново за 

периода 2007 – 2009. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 
а) У нас 

 
- Член на редколегията на поредицата „Царевград Търнов”. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта за археологическите разкопки през 2007 г. във в. Борба, Янтра днес, 
24 часа, БНТ, bTV и др. канали, както и в няколко радиопредавания; 

- Участие в подготовката на изложбата „Българска археология 2008” в НАМ 
(декември 2008 – февруари 2009). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в подготовката и каталога та изложбата „Символите на българската 
държавност, посветена на 100 годишнината от обявяване на независимостта на 
България. 2008 г.”. 
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ст. н. с. д-р Мирко Иванов Робов 

 
1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПКИ 
 

- Ръководител на археологически разкопки хълма „Трапезица”, „сектор 
„Югоизточен”, с продължителност 3 месеца (юли – септември) по проект на 
Министерството на културата на Р. България за цялостно проучване, консервация и 
експониране на крепостта Трапезица. 

Разкопките през 2008 г. приоритетно бяха пренасочени от комплекса при църква 
№3 /проучван през 2007 г. към участъка южно и югозападно от църква №14/, със задача 
проучване трасето на южната крепостна стена. 

Проучен е участък от стената с дължина от около 60 м. Изяснена е 
стратиграфията и периодизацията на съоръжението. Разкрита е полукръгла кула в най-
източната част на участъка, две различни по устройство отводнителни съоръжения; 
прилежащи към стената сгради, някои от които функционално свързани с нея; 
стълбище, отвеждащо към платформата на стената; вкопано съоръжение, облицовано с 
еднолицев градеж за съхраняване на военновременни запаси от храна; християнски 
гробове по протежение на вътрешното лице на стената. 

Сред откритите находки около двеста са монетите; произведения на дребната 
пластика; накити; оловна ампула; изображения върху храгменти от съдове, изработени 
в сграфито техника – птици; подглазурни монограми; графити и др. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Средновековният Килифаревски манастир. Монография /в съавт. с доц. Янка 
Николова/. Завършващ етап на ръкописа. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната 
 

- 27-28 ноември, Национална конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и 
българската археология”, гр. В. Търново с доклад „Нова група подглазурни монограми 
от Трапезица”, организатор ВТУ, Историко-юридически факултет и катедра 
„Археология; 

- Международна кръгла маса: „Държавност и културно наследство”. Русе, 5-6 
декември 2008. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
  
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Приети за печат 
 

- Нова група подглазурни монограми от Трапезица. 16 с. /Сб. с материали от 
Национална конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”/; 

- Църква №3 на хълма Трапезица. 12 с., Т. 24 на РИМВТ, посветен на Н. 
Ангелов; 

- Църквата „Св. Димитър” във Велико Търново. Брошура. Туристическа агенция 
„Царевград Търнов”. 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични конференции 
2.2.2.1. Излезли от печат  
 

- Робов, М. Булотирион от култовия комплекс при с. Воден, Бургаска област, 
България. – В: Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907 – 2007), 
Шумен, 2008, с. 169 – 180 (+ табло ХVІІ – ХVІІІ), (с Й. Алексиев). 
  
2.2.1.2. Приети за печат 
 

- Нова група подглазурни монограми от Трапезица. 16 с. /Сб. С материали от 
Национална конференция „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”/. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Становище във връзка с искане за теренен оглед в землището на село 
Върбовка, община Сухиндол /писмо № 08/25.07.2008 г. От СОФИЯ-СТРОЙПРОЕКТ 
АД,  гр. София, подписано от Касим Неджми Сали, Председател на съвета на 
директорите/. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Член на редакционна колегия на поредицата „Царевград Търнов”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- 8 лекции с историко-археологическа тематика пред студенти от движението 
„Съхрани българското”, участници в разкопките на Трапезица през юли – август 2008 
г.; 

- Самостоятелни участия в предавания с историко-археологическа тематика на 
БНТ, bTV, ББТ, Скат, Нова телевизия, регионални телевизии „Видеосат” (6), „Евроком 
(5), Кабелно радио Велико Търново /6/, Резонанс, както и в националните радиа 
„Дарик”, „Фокус”; 
 - Документален филм за крепостта Трапезица. Кабелна телевизия „Евроком 
Царевец”. 
 
7. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Обработка и инвентиране на материали от разкопките през 2008 година на 
сектор „Югоизточен” на Трапезица; 

- Селектиране на материали за временната изложба в Археологическата база на 
Трапезица. Подготовка на информационни табла; 

- Материали за Националната изложба „Българската археология 2008” в НАИМ 
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при БАН  (18.12.2008 – 18.03.2009). 
 
 

н. с. Мария Долмова-Лукановска 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководих редовни археологически разкопки на обект „Средновековна крепост 
Трапезица – сектор Югоизток” /включващ южната крепостна стена и порта, жилищния 
квартал пред тях и църква №12 с некропол/ в гр. Велико Търново по проект на НАИМ 
при БАН – филиал Велико Търново. Работна площ 1700 м2. Времетраене: юли – 
септември 2008 г. Главни резултати: разкрити 9 жилищни сгради от ХІІІ – ХІV в., 45 м 
от главната околовръстна улица на крепостта, 25 м от напречна улица, притвора на 
църква №12 и 84 гроба от некропола. 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 
фотодокументация. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Първа национална конференция „Пътуване към България”, гр. Шумен, 8 – 11 
май 2008 г. представих доклад „Търново 1259/1260 г. през погледа на великия логотет 
Георги Акрополит”; 

- Втора национална научна конференция „От регионалното към националното”, 
гр. Полски Тръмбеш, 7 септември 2008 г.: представих доклад: „Нумизматиката и 
сфрагистиката за владетелските инсигнии на търновските царе”; 

- Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства 
на археологическите и културно-историческите проучвания, гр. Пловдив, 24-25 
октомври 2008. Доклад: „Търновският царски дворец в художествените паметници на 
ХІV век”; 

- Научна конференция с международно участие „ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий” и българската археология”, гр. В. Търново, 27 – 29 ноември 2008: представих 
доклад: „Дворецът в Търново – функции и репрезентативност”; 

- Национална научна конференция „Българските инсигнии през вековете”, гр. 
София, 26 – 28 ноември 2008: представих доклад: „Знамената като инсигнии”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Долмова-Лукановска. За някои особености в развитието на занаятчийството 
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и металургията в България през ХІІІ – ХІV в. – ИИМ – Кюстендил, т. ХІV, 57 – 65; 
- М. Долмова-Лукановска. Символика, хералдика и надписи на средновековните 

печатни пръстени. – В: Търновска книжовна школа, т. 8, 581 – 593; 
- М. Долмова-Лукановска. Археологически разкопки в средновековна крепост 

Трапезица – сектор Югоизток. – АОР през 2007, С., 2008, 689 – 692. 
 
2.2. Научни публикации в пълен теск в сборници от конгреси, както и в 
тематични сборници. 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- М. Долмова-Лукановска. За посрещането на митрополит Киприан в Търново. – 
В: Киприянови четения. В. Търново, 2008, 383 – 391; 

- М. Долмова-Лукановска. За каменната пластика на столицата Търново (ХІІІ – 
ХІV в.) – Сб. „По пътя на миналото”, С, 2008 г. Посветен на 65-годишнината на д-р Г. 
Китов, с. 117 – 122. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- М. Долмова-Лукановска. Търново 1259/1260 г. през погледа на великия логотет 
Георги Акрополит. – Сб. Пътуване към България, Шумен; 

- М. Долмова-Лукановска. Нумизматиката и сфрагистиката за владетелските 
инсигнии на търновските царе. – Сб. От регионалното към националното. В. Търново; 

- М. Долмова-Лукановска. Търновският царски дворец в художествените 
паметници на ХІV век. – Сб. Проблеми и предизвикателства на археологическите и 
културно-историческите проучвания. Пловдив; 

- М. Долмова-Лукановска. Дворецът в Търново – функции и репрезентативност. 
– Сб. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология” В. Търново. 
 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- М. Долмова-Лукановска. Трапезица в светлината на археологическите 
разкопки. В. Търново, 2008, 1 – 190. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 

- 1 бр. – Еврейски вестник. 
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9. ОТДЕЛ „ЕКСПОЗИЦИИ” 
 
 

н. с. ІІ ст. д-р Здравко Димитров Димитров (Ръководител на отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- През периода юни – септември 2008 г. работих като зам. ръководител на 
редовните археологически разкопки на Акропола на Перперикон. Проучванията бяха 
съсредоточени в сектор “Запад”, главно в пластовете от античността и 
средновековието. Напълно завършиха изследванията по протежение на крепостните 
стени от север, запад и юг на този сектор. Хронологията на отбранителните съоръжения 
бе потвърдена и в тези новопроучени зони.  Открояват се три строителни периода: ІІІ – 
ІV в. – късноримски; V – VІ в. – ранновизантийски и ХІІ – ХІV в. – средновековен. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проучване, графично и фото документиране и подготовка за печат на 
архитектурните детайли от комплекса на Западната порта и овалния площад в Августа 
Траяна (в сътрудничество с колегата М. Камишева (РИМ – Стара Загора). Работата 
продължава от 2007 г.; 

- Проучване, фото и графично документиране на архитектурни детайли от 
различни обекти във Филипопол, във връзка с общата програма за проучване на 
ордерите в античния град – комплекси „булевтерион-одеон” и „Източна порта” 
(съвместно с М. Мартинова и И. Топалилов). Работата продължава от 2005 г.; 

- Проучване, фото и графично документиране на архитектурни детайли от 
Сексагинта Приста и Тримамиум с цел включването им в монографиите за тези обекти 
(съвместно с колегите В. Върбанов, Д. Драгоев (РИМ – Русе), Н. Русев (ИМ – Попово) 
и ст. н. с. д-р С. Торбатов (НАИМ – БАН). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 

- 25 – 29.03.2008 г. – участие в: Научна конференция „Скок във времето”, в 
рамките на проект за ТГС по ФАР за проучване и социализация на археологически 
обекти в Източните Родопи, проведена в гр. Кърджали. Тема на доклада: „Гробен 
комплекс от римската епоха от региона на Перперикон”; 

- 22 – 26.05.2008 г. – участие в ХLVII Национална археологическа конференция 
в гр. Шумен; 

- 12 – 13.07.2008 г. – гост на Научната конференция и представяне на 
резултатите от проекта „Великолепието на Армира” във връзка с откриването на 
реставрираната и експонирана римска вила край Ивайловград; 

- 30.08 – 31.08.2007 г. – участие в ІV научна конференция „Долината на 
тракийските царе – Проблеми на тракийската култура”, гр. Казанлък. Тема на доклада: 
„Използването на европейските проекти за консервация и реставрация на 
археологически проекти в Източните Родопи” – съвместно със ст. н. с. д-р Н. Овчаров. 
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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 2008 г.: 
 

- З. Димитров. Дорийските капители от Августа Траяна като сведения за нивото 
на каменоделските работилници в града през антониновата и ранносеверовата епохи. – 
В: Известия на Регионалния исторически музей – Стара Загора (= Сборник с доклади от 
конференцията, посветена на 70-годишнината на проф. Хр. Буюклиев). Стара Загора, 
2007; 

- З. Димитров. Новооткрит римо-йонийски капител от региона на гр. Елхово. – 
В: Известия на Регионалния исторически музей – Стара Загора (= Сборник с материали 
от конференция, посветена на 100-годишнината РИМ – Стара Загора). Стара Загора, 
2008; 

- З. Димитров. Акантово-канелирани капители от Римска Тракия. – Археология, 
XLVII, 2006, 1-4;  

- З. Димитров, С. Иванов. Данни за коринтски ордер от античния град край 
Рупите, Петричко. – Археология, XLVIIІ, 2007, 142 – 149; 

- З. Димитров. Основни декоративни модели върху антаблеманните конструкции 
на коринтския ордер от Пауталия през късноантониновата епоха. – Известия на 
Историческия Музей – Кюстендил, ХІІІ, 2007, 159 – 174; 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Кр. Лещаков. Археологическо 
проучване на скално светилище при с. Татул, Момчилградско. – Археологически 
открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 542 – 549; 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на 
скален град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 
2008, 531 – 537;  

- З. Димитров. Архитектурни детайли декорирани с бичи глави и гирлянди от 
Никополис ад Иструм – хронология, аналогии и функции. – Известия на историческия 
музей Велико Търново, ХХІIІ, 2008, 121 – 138. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г.: 
 

- Н. Овчаров, З. Димитров, Кр. Лещаков, Д. Коджаманова. Античният хероон 
при с. Татул, Момчилградско – Археология, XLIX, 2008; 

- Н. Овчаров, Кр. Лещаков, З. Димитров, Д. Коджаманова. Ранните периоди в 
историята на светилището при Татул – Археология, XLIX, 2008; 

- З. Димитров, С. Иванов. Данни за коринтски ордер от античния град край 
Рупите, Петричко. – Археология, XLVIIІ, 2007; 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Кр. Лещаков. Археологическо 
проучване на скално светилище при с. Татул, Момчилградско. – Археологически 
открития и разкопки през 2007 г. София, 2008; 

- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на 
скален град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 
2008; 

- З. Димитров. Дорийският ордер в архитектурен комплекс от римската и 
късноантичната епоха в Пауталия – обект „Дом на миньора”. – Известия на 
Историческия Музей – Кюстендил, ХV, 2008. 
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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 2008 г.: 
 

- Н. Овчаров, З. Димитров. Северозападния квартал от Акропола на Перперикон 
през римската и късноримската епоха (втората половина на ІІІ – началото на V в.). – В: 
Проблеми на тракийската култура, 3. Казанлък, 2008, 204 – 229; 

- З. Димитров. Коринтски капители от Сердика през римската епоха – в: 
Югоизточна Европа през Античността. VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. Studia 
in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva (под съставителството на Е.Генчева). 
Велико Търново, 2008, 209 – 234; 

- З. Димитров. Типове лесбийска кима от Долна Мизия и Тракия през римската 
епоха. – В: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. София, 2008, 507 – 531.  

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г.: 
  

- З. Димитров. Общ поглед върху развитието на каменоделството и 
каменодобива в Горна и Долна Мизия през ранноримската епоха (І – ІІ в. сл. Хр.) – В: 
Сборник с доклади в памет на проф. В.Велков (под печат); 

- Н. Овчаров, З. Димитров. Северозападния квартал от Акропола на Перперикон 
през римската и късноримската епоха (втората половина на ІІІ – началото на V в.). – В: 
Проблеми на тракийската култура, 3. Казанлък, 2008.  

 
2.3. Издадени през 2008 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 

- З. Димитров. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (І – ІІІ в. сл. 
Хр.). Дисертации, 2 (монографична поредица на НАИМ – БАН). Велико Търново, 2007. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

- Април 2008 г. – спечелен конкурс за специализация на фондация Mellon 
(Mellon Fellowships Program), с проект на тема: „Проучване върху развитието на 
архитектурната декорация в източните провинции на Римската империя – сравнение 
между Римска Тракия и Йордания”. Реализация на проекта: февруари – май 2009 г., към 
ACOR в Амман, Йордания. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- 09 – 11.03.2008 г. – участие в междуведомствена експертна комисия като 
представител на НАИМ-БАН за археологически обект в Августа Траяна (Стара Загора), 
ръководен от М. Камишева; 

- 19.07.2008 г. – участие в междуведомствена експертна комисия на НИПК, 
НАИМ – БАН и Министерството на културата, като заместник-ръководител, на 
Археологическите обекти „Татул” и „Перперикон”, във връзка с въпроси относно 
реставрацията и консервацията на проучените зони на двата обекта. 
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в репортажи за новинарските емисии на Канал 1, BTV, Нова 
Телевизия, други кабелни телевизии и печатни издания във връзка с лятната 
археологическа кампания на Скален град „Перперикон”; 

- Участие във филм на телевизия Евроком по повод изложбата „По пътищата на 
времето” в НАИМ – БАН; 

- Участие във филм на телевизия „Планета” за предаването „Роден край”, 
относно дейността и организацията на Националния Археологически Музей; 

- Участие в две пресконференции в БТА по повод археологическите проучвания 
на Перперикон и Татул в Източните Родопи. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
  

- Януари – Май 2008 г. – пълна подмяна и основна ревизия на информационните 
текстове в Централната зала на Музея и в зала „Лапидариум”; 

- Април – Май 2008 г. – организация и участие в събитието „Нощта на музеите”, 
по повод 18 Май – международния ден на Музеите; 

- Февруари – Май 2008 г. – участие и авторство на 15 текста за паметници от 
Централна зала на НАИМ – БАН във връзка създаването на компютърна 
информационна система за посетителите в залите на Музея (т. нар. КИОСК); 

- Юни 2008 г. – организатор и съставител на изложбата „По пътищата на 
времето” в галерията на НАМ; 

- Юли-Август 2008 г. – изготвяне на информационни брошури за нуждите на 
музея; 

- Септември – Октомври 2008 г. – участие в три комисии на НАИМ-БАН за 
избор на фирми за отпечатване на рекламни материали, картички и брошури за 
нуждите на музея; 

- 18 май 2007 г. – участие в организирането на празника на Музея и в 
мероприятието „Нощта на Музеите”; 

- Ноември-Декември 2008 г. – куратор на Втората национална археологическа 
изложба „Българска археология 2008”, организирана от НАИМ – БАН и 14 регионални 
исторически и археологически музея в България. Изложбата представи за трета поредна 
година най-новите и последни археологически открития от сезон 2008 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие във вътрешноведомствени комисии в НАИМ – БАН, свързани с 
постоянната административна работа на институцията и в частност на дейността на 
отдел „Експозиции” (разглеждане на оферти за изпълнители на поръчки за текущите 
нужди на Музея и около организирането на музейните изложби през 2008 г.); 

- Административна дейност като завеждащ отдел „Експозиции” на НАИМ – 
БАН; 

- Член на Дирекционния съвет на НАИМ – БАН. 
 
 

Специалист-проучвател Бисера Томова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Национална конференция „Пътуване към България”, Шумен 8 – 11 май 2008 г., 
участие с доклад “Пътуването на едно съкровище”, 2008 г. 

- Международна конференция „Проблеми и предизвикателства на 
археологическите и културно-историческите проучвания”, Пловдив 24 – 25 октомври 
2008 г., участие с доклад „Към проучването на съкровището от с. Пешаково, 
Видинско”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 

 
- Б. Томова. Змейовете на Кюстендил. Изв. на исторически музей Кюстендил 

(под печат 2008 г.). 
- Б. Томова. Римски оловни тесери. Нумизматика сфрагистика и епиграфика 

(под печат 2008 г.). 
- Б. Томова. Животните в българската стенна живопис ХІІ – ХV век. 

Интердисциплинарна проучвания (под печат 2008 г.). 
 
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 2008 г. 
 

- Б. Томова. Из кореспонденцията на проф. Тодор Герасимов с д-р В. Хараланов. 
– В: Юбилеен сборник – Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-
2007), РИМ – Шумен, 2008, 19 – 23. ISBN978-954-92081-2-2 

- Б. Томова. Облеклото в турските закони ХV – ХVІ в. – В: Phosphorion. Studia in 
honorem Mariae Čičikova. С. 2008, 631 – 643 ISBN 978-954-322-250-6 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Б. Томова. Облеклото върху сграфито керамика от ХV – ХVІІІ век. Приноси 
към българската средновековна археология, т. VІ (= Сб. в чест на ст. н. с. Соня 
Георгиева. 2008 г.); 

- Б. Томова. Към проучването на съкровището от с. Пешаково, Видинско. – В: 
Сборник в чест 60-годишнината на Иван Джамбов (2008 г.). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Член на работна група на фото изложба посветена на 65-годишнината на ст.н.с. 
Георги Китов, реализирана на 06.03.2008 г.; 

- Участие в международна изява „Нощ на музеите”, проведена на 17.05.2008 г.; 
- Член на работна група на временна изложба „Средновековно изкуство ХІV-

ХІХ век”, реализирана на 18.05.2006 г.; 
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- Член на работна във връзка с изложба в Япония „Тракийски съкровища от 
България”, 2008 – 2009 г.; 

- Член на работна във връзка с подготовка на изложба „Трета национална 
изложба в РИМ-Варна”, 25.03.2008 г. 

- Член на работна група на временна изложба „Българска археология 2008”, 
18.12.2008 г.; 

- Член на работна група на временна изложба „60-години НАИМ при БАН”, 
18.12.2008 г.; 

- Статии за KIOSK – проект на НАИМ – общо 12 текста; 
- Информационна брошура за НАИМ – БАН. София НАИМ – БАН, 2008; 
- Брошура-каталог „Стенописи от ц. „Св. Никола”, Мелник в колекцията на 

Националния археологически музей, 2008; 
- Ежеседмични проверки състоянието на музейната експозиция през месеците 

юни – декември. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на отдел Експозиции; 
- Замествам при отсъствие ръководителя на отдел Експозиции, съгласно заповед 

на Директора през месеците: юли, август; 
- Изготвяне на графика за пазители-информатори. 

 
 

ст. н. с. д-р Мария Рехо  
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Включих се като научен консултант по гръцка керамика в екипите ръководени 
от ст. н. с. д-р К. Панайотова  и от М. Недев, проучващи Аполония Понтийска; 

- За нуждите на екипа прегледах и участвах в класифицирането на част от 
вносната керамика от античния град (обект „Старата воденица”) и от античния 
некропол (м. Калфата/Боджака разкопки 2000 – 2007 г.). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработих инвентара от гроб на некропола на Аполония, съхранен в 
Археологическия музей Созопол. Гробът е разкопан през 1966 г. от Г. Бояджиев (обект 
„каменна гробница”, кв. Харманите, до военния блок), който любезно ми предостави 
архивния материал. Богатият инвентар съдържа атическа червенофигурна и 
чернофирнисова керамика, друга вносна и местна керамика, алабастрови и бронзови 
съдове, други бронзови и оловни предмети. Изследването на този важен комплекс ще 
представлява значителен принос в проучването на участъка на некропола на Аполония 
в дн. Кв. Харманите. Подготвям студия за поредицата Аполония – съставител ст. н. с. д-
р К. Панайотова; 

- Продължих изследването на атическата червенофигурна керамика от могилата 
„Светица”, Шипка/Крън, като задълбочих успешно иконографския анализ, извърших 
стиловия анализ и следях развитието на съдовата форма (ойнохое VІІІ/В) в Гърция, във 
Велика Гърция и в Тракия. Подготвям обширна статия за сп. Archaeologia bulgarica. 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълнен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008г. 
 

- Рехо, M. 2008. Херакъл и сатири: за сцена изобразена върху атическо 
червенофигурно ойнохое от Казанлъшката долина. Проблеми и изследвания на 
тракийската култура, ІІ, Казанлък, 108 – 115. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции 
 

- Курс „Гръцка вазопис”, катедра Археология, СУ „Климент Охридски, 45 часа; 
В курса разгледам гръцката рисувана керамика от края на ІІ хил. до ІV в. пр. Хр.: 
керамиката от континентална, островна и  т.н. източна Гърция, както и тази която я 
имитира, произведена във Велика Гърция и в Етрурия. Представям основните етапи на 
развитието на вазописта на фона на постиженията на гръцката голяма живопис и 
монументална скулптура. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководих лятна практика на студенти от СУ „Климент Охридски” в 
Археологическия музей в Созопол. Със съдействието на ст.н.с. д-р К. Панайотова и М. 
Недев за първи път в България се проведе лятна практика по гръцка керамика, която 
представлява един от основните съставители на гробния инвентар в некрополите на 
елинските колонии по Черноморието. Богатството на материалите съхранени в 
Созополския музей ми позволи от една страна да покажа особеностите на глината, на 
формите, на вазописните техники и стилове, които характеризират отделните гръцки 
производители центрове и, в тях, школи и керамографи, от друга да въведа студентите 
в по-сложното пространство на иконографския анализ. Практиката предостави на 
студентите от СУ „Климент Охридски” добър инструмент за точно датиране на 
археологическите комплекси и за възстановяване на трако-елинската култура. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти   
 
- Ръководител на докторант към катедра Археология, СУ „Климент Охридски”. 
Докторската дисертация е посветена на полихромната керамика от Аполония 
Понтийска и  на проблема за нейното евентуално понтийско производство. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- В изпълнение на писмени и устни заповеди участвах в подготовката на научно-
популяризаторски мероприятия, организирани от НАИМ; 

- Участвах в реализирането на проект на НАИМ за KIOSK на музея. Текстовете 
от мене предоставени илюстрират най-важните експонати и комплекси от зала Трезор.  
 



 230 

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Извърших рутинна работа по поддържане на постоянната експозиция в 
Централната зала и в зала „Трезор”; 

- Изготвих план и ръководих реализирането на фотографска изложба, посветена 
на археологическите открития, извършени от ст.н.с. д-р Г. Китов през цялата му 
кариера. 
 
 

н. с. д-р Светла Петрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Май-юни 2008 г. продължаване на археологическото проучване в УПИ ІХ, кв. 
55 по плана на гр. Сандански, ул. Македония №39. Главен научен ръководител. 
Проучвания върху терена на строителното петно. Открита малка част от обществено 
съоръжение със зрелищни функции, вероятно театър. Разкрита част от дъгата на 
орхестрата и част от койлона. Финансиране – инвеститора. Свикана комисия за съдбата 
на обекта; 
 - 15.08 – 22.10.2008 г. археологическо проучване на съседния на Македония 
№41 парцел – УПИ VІІІ, кв. 55 по плана на гр. Сандански. Главен научен ръководител. 
Спасителни разкопки. Проучвания върху терена на строителното петно. Открито 
продължението на дъгата на койлона и орхестрата на обществено съоръжение със 
зрелищни функции, вероятно театър. Изключително огромни разрушения още в 
античността, като каменните валуни са преупотребени в строителството на намиращите 
се наблизо няколко раннохристиянски базилики. Финансиране – инвеститора; 

- Археологически проучвания от 25.10.08. до 25.11.08 г. Обект: Епископска 
базилика, Сандански, зам. ръководител, археологически разкопки финансирани 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” № BG2004/016-782.01.06.03.17; 
 - Археологически проучвания от 01.12 до 22.12.08 г. Обект – спасително 
археологическо проучване на ул. Яков Свердлов, Сандански. Зам. гл. Научен 
ръководител. Разкрити четири гробници от раннохристиянската епоха, едната със 
стенописна украса, втората с мавзолей над нея и останалите две – сдвоени, вероятно 
фамилни. Разкрити още и четири гроба, някои с по пет погребения едно над друго. 
Финансиране – инвеститора. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- От 5 до 14 октомври 2008 г. работа с колегата Александър Лирш – Виена, по 
съвместен проект за ранното християнство в българските земи, между БАН и ААН, 
Виена. Обиколка по музеите и обработка на материали: Благоевград, Сандански, 
Пловдив, Панагюрище, с. Баня, Панагюрско, София. Подготовка на корпус на 
мозайките – Виена; 

- Подготовка на доклад, с цел публикация, за участие в международен 
симпозиум в гр. Струмица, Р. Македония на тема „Вода – живот и задоволство”, който 
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ще се проведе в края на м. ноември 2008 г. Тема: „Ритуалното пречистване – 
раннохристиянска базилика в Сандански”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- 29 – 30.10.08 г. – участие в международната конференция „Геоархеология и 
археоминералогия”, организиран от Минногеоложкия университет „Св. Иван Рилски”, 
София и съорганизатор НАИМ – БАН. Изнесен доклад на тема „Architectural-decorative 
details in the Basilica N4 at the town of Sandanski (ancient Parthicopolis)”. 
 
б) В чужбина 
 

- Международен симпозиум провел се от 26.1108 г. до 30.11.08 г. в гр. Струмица, 
Р. Македония, участие с доклад на тема: „The Ritual purification – an Early Christian 
Basilica in Sandanski ”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат  
 
 - Вл. Петков, Св. Петрова. Археологическо проучване на обект Епископска 
базилика в гр. Сандански. АОР, 2007, 377 – 378; 
 - Вл. Петков, Св. Петрова, Археологическо проучване на обект „Гоце Делчев” 
37, в гр. Сандански, АОР, 2007, 379 – 381; 
 - Св. Петрова, Р. Иванов, Милиарни колони от с. Гурмазово, край София. АОР, 
2007, 481-482; 
 - Св. Петрова. Археологическо проучване в гр. Сандански, ул. Македония №39. 
АОР, 2007, 382-383; 
 - Римско-коринтски капители от Епископската базилика, гр. Сандански. 
Археология; 
 - Св. Петрова. Архитектоничната декорация на римските надгробни паметници 
от района на Сандански, Известия на исторически музей Кюстендил, ХІІІ, 2006, 287 – 
312. 
 
2.1.3.2. Приети за печат  
 

- Св. Петрова, В. Герасимова. Осуарият на Клеопатра, Нумизматика и 
Сфрагистика, 8 000 знака (под печат); 

- Св. Петрова, Р. Иванов. Каменоломните в Мизия и в Тракия през римската 
епоха и късната античност, Археология на България т. ІІІ, 130 000 знака, под печат; 

- Св. Петрова. За приложението на дорийския ред в Тракия, Сб.в чест на проф. 
в.Велков, 25 000 знака. 
 
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  
 

  - Sv. Petrova, P. Petrov. Architectural-decorative details in the Basilica N4 at the town 
of Sandanski (ancient Parthicopolis). Proceedings of the International Conference 29-30 
October 2008 – Sofia, Sofia 2008, 120-122. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
  

- Участвам в съвместен проект с Института по Класическа археология на 
Австрийската академия на науките, Виена с тема „Ранното християнство по 
българските земи”. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 

- Във връзка с проекта „Ранното християнство по българските земи” за две 
седмици през м. юли бях в Р Македония, където работих в библиотеките и музеите на 
градовете Струмица, Гевгелия, Щип, Скопие, Охрид Битоля и др. Покетих множество 
археологически обекти – Цареви кули, Банско, Църквата Св. 15 Тивериополски 
мъченици, Вардарски рид, Баргала и др. 

- Консултант на проект по ФАР на Завод и Музей гр. Струмица, Р Македония 
„Крепост „Цареви кули”. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Член на съюза на учените в България, секция история. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи  
 

- Участие в експертни комисии съвместно с представители на НИПК, относно 
съдбата на три археологически обекта, проучвани в гр. Сандански; 

- Участие в комисии свързани с изпълнението на проект съгласно програмата на 
проект по ФАР „Струмският път от неолита до ранното християнство, трансмисия на 
контактите между Егея и Балканите” № BG2004/016-782.01.06.03.17. с цел неговото 
приключване. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

- Интервюта за в. Вяра и Струма, телевизия канал Благоевград и др. свързани с 
археологическото проучване на Сандански и района; 

- 16.04.08 г. – интервю за радио България. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- За КИОСК на Музея, по заповед на Директора подготвих и написах 20 бр. 
статии; 

- За изготвяне на брошури за НАИМ, по заповед на Директора написах 5 
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брошури, свързани с античността и ранното християнство; 
- Комисия със заповед на Директора на НАИМ – БАН за изваждане на 

материали (златната маска) за изложба във Варна; 
- Ежеседмична проверка на експозицията на Музея, всеки вторник. 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; 

- Изпълнение на заповедите на Директора на НАИМ, свързани с дейността и 
работата на Музея и музейната експозиция. 
 
10. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Замествам при отсъствие ръководителя на отдел Експозиции, съгласно заповед 
на Директора. 
 
 

Специалист-проучвател Катя Меламед 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководих редовни археологически проучвания на раннохристиянска базилика, 
средновековно село, църква и некропол в местността Шипотско, Банско, финансирани 
от Община Банско чрез Музеен комплекс Банско (юли – август). 

Проучванията бяха подновени след прекъсване през 1997 г. Целта беше да се 
изяснят детайли от архитектурната история на паметниците и да се подготвят за 
консервация, реставрация и експониране. 

На мястото на по-ранно село, което предстои да се проучва през 2009 г., е 
построена раннохристиянска базилика, ІV – VІ в. Градена е от естествен камък, без 
обработка. За спойка е прилагана жълта глина. Липсва хоросан. Постройката е била 
покрита с тегули местно производство. Пещите за строителна керамика в района също 
са известни. Имала е стъклени прозорци със стъклопис, най-вероятно внос от Солун. 
Базиликата има силно издължен наос с добре оформена апсида от изток и параклис 
също с апсида, конструктивно свързан с наоса от север. Почти по средата на наоса 
личат следите от плочник и стълбище, оформено от големи камъни. То преодолява 
силната денивелация на терена и води към по-ниската предолтарна част. От запад е 
затворено почти квадратно помещение с вход към наоса.  

Строителните похвати, както и планът на базиликата издават местна традиция, 
запазена без промени в течение на векове. Те намират близки паралели сред строежите 
на сродно население от същото време, известни от други планински райони в страната.  
В края на VІ в. базиликата е опожарена, много вероятно при славянските нападения по 
поречието на Места. Застрояват се къщи. Използва се обилният строителен материал от 
базиликата, както и зидовете й от север и юг. В края на Х в. селото е изоставено, 
вероятно поради нов пожар. Върху руините се устройва голям християнски некропол, 
датиран добре с монети и накити до средата на ХІІІ в. От него са проучени 150 гроба. 
Останките от 102 индивида са предадени за изследване в Института по 
експериментална морфология и антропология – БАН. 

Върху олтарната част на базиликата е издигната малка църква. Този път е 
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използван хоросан, примесен със счукана тухла. Църквата е еднокорабна, едноапсидна 
(5,60 х 2,90 м); 

- Ръководих сондажни проучвания в местността Свети Иван, Банско, 
финансирани от инвеститор (ноември). 

Целта беше да се проучи територията на частен имот, покрит отчасти от 
охранителна зона между светилище Свети Иван и късноантични пещи за строителна 
керамика, определена с Протокол от 10 май 1995 г. на Междуведомствена комисия, 
назначена със Заповед №13/04.05.1995 г. на Директора на НИПК, пред вид намеренията 
на инвеститора да строи в имота си. 

Между двата паметника няма културна връзка. Те са създадени независимо един 
от друг и са функционирали едновременно само между ІV – VІ в. 

Направих 12 сондажа и два профила. Установих, че липсват археологически 
структури, както и археологически материали. Теренът е бил използван като кариера за 
глина от античните керамици. Непосредствено от изток са проучени останките от три 
керамични пещи, няколко други са разрушени при строителство на язовир. При 
обхождания в района по време на разкопките открих още една такава пещ, която ще 
проуча през 2009 г. Всички пещи са извън частния имот. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- K. Melamed. The reliquary cross from Pliska. – Byzantium 330 – 1453 Exhibition 

Catalogue, Royal Academy of Arts, London, Great Britain, Cat.  N 53, p. 391. 
 

2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 

 
- К. Меламед. Керамичен фрагмент с Ръката Божия ? – Археология 1 – 4, 2007, 

170 – 178; 
- К. Меламед. Готски крепости край Садовец, Плевенско. – Наука 4, 2008, 51 – 

55; 
- К. Меламед. Средновековно селище от ХІ – ХІІ в. край с. Ябълково, Хасковско. 

– АОР за 2007. София 2008, 733 – 736; 
- К. Меламед. Средновековни ями край с. Седларе, Кърджалийско. – АОР за 

2007. София 2008, 552 – 556. 
 

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
 

- К. Меламед. За хан Расате или в плен на традицията. – В: Проблеми на 
прабългарската история и култура. Том 4 – 2, София 2007, 147 – 152; 

- K. Melamed. Variations on Afanasiev, A.N. – In: Phosphorion. Studia in honorem 
Mariae Cičikova. Sofia 2008, 546 – 555; 

- 6 статии за Каталога на изложбата “Символите на Българската държавност”. 
Велико Търново 2008: 

Мадарски коланен накит; 
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Пръстен на Петър, епикерний царев; 
Витомиров пръстен; 
Чаша на Великия жупан Сивин; 
Печат на патриарх Висарион; 
Медалион на хан Омуртаг; 
- 30 статии за KIOSK – Проект на НАИМ – БАН; 
- Статии и консултации за Енциклопедия А – Я, БАН. 

 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 

- 3 статии за в. Градоустройство. Градът и в. Нов живот, Кърджали. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Оглед и писмен доклад относно частен терен в землището на с. Гурмазово, 
община Божурище, въз основа на писмо от НИПК във връзка със строителни 
намерения на инвеститора. Препоръчано наблюдение от археолог по време на 
изкопните работи.  
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в екипа на изложбата “60 години Национален археологически 
институт с музей при БАН”, декември 2008, БАН. Ръководител д-р Красимира 
Карадимитрова; 

- Текущи музейни дейности; 
- През 2008 г. съм получила и изпълнила 14 заповеди на Директора на НАИМ – 

БАН. 
 
 

Специалист-проучвател Камен Бояджиев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- През август 2008 г. участвах в археологически разкопки на солодобивния 
център от къснонеолитната и енеолитната епоха при гр. Провадия, с ръководител проф. 
Васил Николов; 

- През септември 2008 г. участвах в съвместните българо-гръцки археологически 
проучвания на селищна могила Юнаците, Пазарджишко, с ръководители ст. н. с. д-р 
Явор Бояджиев (НАИМ – БАН) и Йоанис Асланис. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Участие в обработката на материалите от разкопките на къснонеолитното ямно 
светилище при гр. Любимец като част от подготвяната публикация на обекта, май-юни 
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2008 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в международна конференция „Геоархеология и археоминералогия. 
Импакт на науките за земята в изучаване на материалната култура.” проведена в София, 
29-30 октомври 2008 г., с доклад на тема „Real arrows or “darts from the heaven”? Some 
ideas on the interpretation of belemnites from Neolithic and Chalcolithic sites in Bulgaria.” 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в международна конференция „Култура и цивилизация по Долния 
Дунав”, проведена в град Калараш, Румъния, между 20 и 23 октомври 2008 г., с доклад 
на тема „Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the Vth millennium BC” 
(съвместно със ст. н. с. д-р Явор Бояджиев, НАИМ – БАН). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици  
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- К. Бояджиев. Каменни брадви-чукове от халколитния пласт на селищна могила 
Русе. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, 11, 2008, 130 – 139. ISSN 
1311-0942 

- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”, община 
Момчилград. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 85 – 
89. ISSN 1313-0889 
 
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 2008 г. 
 

- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during 
the V-th millennium BC. – In: Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos. 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- K. Boyadzhiev. Real arrows or „darts from the heaven”? Some ideas on the 
interpretation of belemnites from Neolithic and Chalcolithic sites in Bulgaria. – In: 
Geoarchaeology and Archaeomineralogy (Eds. R. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova), Sofia, 
2008, 288 – 290. ISBN 978-954-353-085-4 

- Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. 
Праисторическо селище “Чавдарова чешма” – Симеоновград. – В: Спасителни 
археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 
2005 г. Ред. В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Велико Търново, 2008, 95 – 135. 
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ISBN 978-954-775-903-9 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- K. Boyadzhiev. About the function of stone hammer-axes from the Chalcolithic 
period in Bulgaria. – В: Сборник Сираков. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Участие в подготовката и закриването на временна изложба „Паметници на 

църковното изкуство ХІV – ХІХ в.”; 
- Участие в подготовката на националната изложба „Българска археология 

2008”, открита на 18.12.2008 г.; 
- Участие в подготовката на изложба „60 години Национален археологически 

институт с музей при БАН”, открита на 18.12.2008 г.; 
- Участие в международната изява „Нощ на музеите”, проведена на 17.05.2008 г.; 
- Изготвяне на 16 статии, представящи експонати от Зала Праистория в 

информационното табло на Музея (КIOSK); 
- Подготовка на мини-каталог „Антропоморфна и зооморфна пластика в 

Експозиция Праистория на Националния археологически музей”; 
- Участие в текущи музейни дейности. 
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10. ОТДЕЛ „ФОНДОВЕ” 
 
 

Павлина Илиева, уредник на фондове „Античен” и „Репрезентативен” 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Изследователска тема: Некрополът при Требенище (VІ в. пр. Хр.) Гробни 
дарове от благородни метали и скъпоценни камъни. The funeral golden masks, hand with 
a ring, and sandal of thin sheet of gold /THE NECROPOLIS OF TREBENISHTE/. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 

 
а) В страната 
 

- Участие в Националната археологическа конференция в Шумен. 
 

б) В чужбина 
 

- Участие в археологическа среща – Белград – Виминациум. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. в България 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Илиева, П. 135 години Българска академия на науките и археологическото 
наследство, бр. 6, 2004, с. 24; 

- Илиева, П. Археологическите богатства на България в изложба „Древните 
цивилизации. Златото на траките” , бр. 4, 2007, с. 58; 

- Илиева, П. Българска археология 2007, бр. 1, 2008, с. 42. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 

 
- Българска археология 2008. Каталог към изложбата. 

 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Съвместен проект на тема: „Проучване на археологическите култури на 
териториите на България и Сърбия” в продължение на петнадесет дни. Благодарение на 
изключително добрата организация от страна на Сръбската академия на науките и 
изкуствата и по-специално на г-жа Бранка Попович от международния отдел, имах 
възможност много пълноценно да използвам командировката си; 

- Работя по научен проект /финансиран от НАИМ/ на тема „Благородни метали и 
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скъпоценни камъни от некропола при Требенище”. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 

 
- Двама дипломанти от СУ. 

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

- Член на Национална оценителна комисия към М Културата. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Подготовка и участие в международна изложба в Япония; 
- Подготовка и участие в национална изложба във Варна; 
- Инвентаризация на новопостъпили материали; 
- Работа с докторанти и колеги; 
- Годишна ревизия на предмети от благороден метал; 
- Участие в работна група за подготовка на временни изложби „Българска 

археология 2008” и „60 години Национален археологически институт с музей при 
БАН”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 
- Завеждащ отдел Фондове; 
- Член на постоянната оценителна комисия на НАИМ. 

 
 

Станимира Танева, уредник на фондове „Палеолит” „Праистория” 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Член на екип на разкопки на палеолитен обект пещера Козарника, 
Белоградчишко. Ръководител ст. н. с. д-р Николай Сираков; разкопки юли-август. 
Проучване на раннопалеолитни ансамбли (пл. 11 в 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” ръководител ст. н. с. д-р Николай Сираков); 

- Ръководител на сондажни проучвания в пещера Големи печ, Върбово, община 
Чупрене; юни-юли. Направени два допълващи сондажа, които установиха следи от 
обитаване на малки групи през средния и късния палеолит. Горната част на 
отложенията разкри стратификация, възникнала при ползване на пещерата като 
планинска кошара в средновековието и в историческо време. Керамичният ансамбъл в 
залягащия под тези прослойки пласт 1 подсказва, че традицията на планинското 
скотовъдство в района е била вече развита през ранножелязната епоха (към проект на 
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СП „Културно развитие и палеоекологични промени на Балканите през късния 
плейстоцен и ранния холоцен” ръководител ст. н. с. д-р Николай Сираков). 

 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Изследователска тема: 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”); 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие в Националната археологическа конференция в Шумен; 
- Участие в технологически стаж 19 – 23 май 2008 г., Варвара, Археотехника 

2008: По стъпките на праисторическите ловци – каменни и костни технологии. Изнесен 
доклад на тема „Пещерни обекти от България – история на проучванията”, съвместно с 
И. Димитрова. 
 
б) В чужбина 
 

- Участие в технологически стаж – Technologie de la pierre taillée préhistorique et 
expérimentation, Les Eyzies-de-Tayac, 23 septembre-2octobre 2008 Séminaire de 
FORMATION NATIONALE – Action de formation du CNRS Organisation: P-J TEXIER 
(CNRS, UMR 5199-PACEA). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. в България 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Танева 2006. Кремъчен ансамбъл със затъпени пластинки от граветски тип в 
пласт 3b (културно ниво ІІІ) от пещера Козарника, Белоградчишко. – Археология 2006, 
1-4, 89 – 95. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. в България 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- С. Танева. 2008. Къснопалеолитни оръдия със затъпяване от България. – 
Национална конференция Праисторически изследвания в България: Новите 
предизвикателства, 26-29 април 2006 г., Пещера, 9 – 14. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
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- Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, С. Иванова, С. Танева. 2008. Разкопки 
в пещера Козарника. В: Българска археология 2008. Каталог към изложба, 2-4; 

- С. Танева, Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, К. Ферие, Ж.-К. Леблан, Б. Атанасов. 
2008. Сондажни разкопки в пещера Големи печ, община Чупрене. В: Българска 
археология 2008. Каталог към изложба, 5. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Участвам като член на екип в българо-френски проект на тема: „Най-древните 
прояви на човешко присъствие и култура”; Съвместен проект на: НАИМ – БАН и IPGQ 
– Univ. Bordeaux I – CNRS, Тези проучвания са част от дългосрочен изследователски 
проект в областта на ранната праистория AEL „BINEK” (Associated European Laboratory 
„Балканите И Началото на Европейската Култура”). Ръководител от българска страна 
ст. н. с. д-р Николай Сираков. Участие в разкопки в пещера Козарника, обработка и 
графична документация на кремъчни ансамбли, подготовка на предварителен отчет; 
работни сесии. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководител на бакалавърска дипломна работа, НБУ. 
 
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 временни изложби „Българска 

археология 2008” и „60 години Национален археологически институт с музей при 
БАН”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Секретар на отдел Фондове; 
- Секретар на постоянната оценителна комисия на НАИМ. 

 
 

н. с. Красимира Карадимитрова, уредник на фонд „Каменни паметници” 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Проект „Античните надписи от България”. Продължава работата по проекта. 
През 2008 г. са обработени за печат 120 надписа от колекцията на РИМ – Видин. 
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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 2008 г. 

 
- Символите на българската държавност. В. Търново, 2008, 37. Каталог към 

изложба, представена във Велико  Търново; 
- Красимира Карадимитрова. За култа на Венера в светилището на Херос край 

Глава Панега. – Сборник в чест на проф. Ал. Милчева. S., 2008, 345 – 354; 
- Секретар на оценителната Комисия на НАИМ – БАН; 
- Член на комисията за определяна на застрахователните стойности на 

каменните паметници, включени в договор за временно излагане в двора на МВнР. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Инвентаризация по селективния принцип на един паметник във връзка с 

подготовката на изложба „Символи на българската държавност”; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 5 паметника във връзка с 

подготовката на изложба в Япония; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 4 паметника във връзка с 

подготовката на изложба във Варна; 
- 25 справки по искане на граждани; 
- Преподписване на договор за временно излагане на паметници в двора на 

МВнР; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 27 паметника във връзка в 

преподписване на договор с МВнР; 
- Куратор на изложба „60 години НАИМ в БАН“; 
- Участие в представянето на инициативата „Нощ на музеите“. 

 
 

Мирослава Доткова, уредник на фонд „Нумизматика” 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Обработка на археологически материали от проведени разкопки на обект Дана 
Бунар ІІ – къснонеолитно ямно светилище край гр. Любимец. 
  
1.2. Други изследователски теми 
 

- Обработка на нумизматичния материал открит при разкопки край с. Крум, 
община Димитровград. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2008 г. 
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- Колективна находка от римски денари от Долни Дъбник, Плевенско. – 
Археология, 2006, 1-4, 180-187. ISSN 0324-1203 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2008 г. 
 

- Колективна монетна находка от римски републикански денари от с. Макоцево, 
Софийско. – Нумизматика, сфратистика и епиграфика. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 

- Секретар на редколегията на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Фотографско заснемане на 1700 бронзови монети на градските управи във 
връзка с тяхната дигитализация като образци от основен фонд; на 450 римски 
републикански и императорски денари от различни колективни находки; 

- Член на работна група във връзка с подготовка на изложба “60 години 
Национален археологически институт с музей при БАН”; 

- Участие в комисия за извършване за извършване на годишната инвентаризация 
на монетите от благородни метали в нумизматичния фонд на НАИМ – БАН Заповед № 
І 1034/19.11.2008; 

- Участие в семинар за обучение на музейни специалисти организиран от 
Министерство на културата по въвеждането на Единния софтуер за управление на 
музейните фондове; 

- Консултации и предоставяне на научна информация по нумизматика на 
външни граждани. 
 
 

д-р Йордан Гатев уредник на фонд „Средновековие” 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- От 20 март до 28 май участвах като ръководител в съвместен проект между 
НАИМ – БАН и ФРПИ и проведох сондажни археологически проучвания на обект 
№12, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в землището на с. Биково, общ. Сливен. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2008 г. 
 

- Gatev, I. Burial Rite along the Bulgarian Black Sea Coast During the Late Antiquity 
(4th – 6th Centuries). – Niš and Byzantium VI, 2008, 113 – 124. 
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 

- Ръководих практиката на двама дипломанти от СУ “Св. Климент Охридски” . 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в подготовката и реализацията на изложба и каталог към нея 
„Паметници на църковното изкуство от колекцията на НАИМ” за 17 май като 
съставител на изложбата; 

- Участие в подготовката и реализацията на Национална изложба „Българска 
археология 2008” – декември; 

- Участие в подготовката и реализацията на изложба „60 години Национален 
археологически институт с музей в БАН”; 

- Инвентиране на новопостъпили материали в Средновековния фонд – 240 
паметника; 

- Във връзка със заповед І 1034/19.11.2008 г. участвах в комисията по 
инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд Средновековие на НАИМ 
– 12.2008 г. 
 
 

ст. н. с. І ст. д-р Иван Сотиров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- От 20 март до 28 май участвах като консултант в съвместен проект между 
НАИМ-БАН и ФРПИ за провеждане на сондажни археологически проучвания на обект 
№12, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в землището на с. Биково, общ. Сливен. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Работих по проект „Произведения на средновековното златарство (ХІІ – ХVІІІ 
в.) в колекцията на Археологическия музей – София” по темата на НАИМ „Занаятите в 
средновековна България. Организация, производство, технология”. През м. юни – 
август завършен втори етап с финансиране на НАИМ – БАН – окончателно е завършен 
каталога до етап на предпечатна подготовка и е започната научната обработка на част 
от колекцията, като каталогът е вкаран в музейната документация; 

- Работа по индивидуален изследователски проект „Второто българско царство в 
светлината на нумизматичните извори” – подготвени са за печат две статии. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г. 
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- И. Сотиров, Български монетни емисии и българската държавност в края на Х 
– нач. на ХІ в. (Първа част – 39 стр.). Годишник на НАМ, ХІІ; 

- И. Сотиров, Отново за сребърните български монетосечения (22 стр.). – 
Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, V. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 

- Ръководство на докторант към катедра Археология при ИФ на СУ „Св. 
Климент Охридски”; 

- Ръководство на докторант към секция по Средновековна археология в НАИМ – 
БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на Музейния съвет на НАИМ; 
- Член на оценителната комисия на НАИМ. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Експертиза за Главна прокуратура на Р България за сребърни съдове, 
продавани от аукционна къща „Кристис”. 

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

- Член на редколегията на „Годишник на НАМ”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Подготовка и реализация на изложба „Паметници на църковното изкуство от 
колекцията на НАИМ” за 17 май – като куратор на изложбата; 

- Ръководство и реализация на Национална изложба „Българска археология 
2008” – декември; 

- Ръководство и реализация на изложба „60 години Национален археологически 
институт с музей в БАН”; 

- Инвентиране на новопостъпили материали в Средновековния фонд – 240 
паметника; 

- Във връзка със заповед І 1034/19.11.2008 г. – председател на комисии по 
инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд Средновековие, фонд 
Нумизматика (МОЛ Б. Божкова) и фонд Репрезентативен и член на комисиите по 
инвентаризация на фонд Античен и фонд Нумизматика (МОЛ Б. Русева); 

- Във връзка със заповед І 1034/19.11.2008 г. участвах в комисията по 
инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд Средновековие на НАИМ 
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– 12.2008 г. 
 
 

Красимир Георгиев, фотограф в НАИМ – БАН 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Участие в подготовката и реализацията на Национална изложба „Българска 
археология 2008” – декември; 

- Участие в подготовката и реализацията на изложба „60 години Национален 
археологически институт с музей в БАН”; 

- Заснемане на монети от Нумизматичния фонд – 3865 монети. 
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11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ 
 
 

н. с. ІІ ст. д-р Петя Пенкова, завеждащ Лаборатория за анализи, консервация и 
реставрация 

 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Участие в спасителни археологически проучвания на къснонеолитно селище 
Буджака, гр. Созопол. Ръководител на проучванията – Петър Лещаков (НАИМ – БАН); 

- Ръководител на екип от Лабораторията за анализи, консервация и реставрация, 
извършил част от проведената полева консервация на обект Могила 1 при с. Борисово, 
община Елхово; 

- Участие в спасителни археологически проучвания на къснонеолитно и 
раннохалколитно селище в местността Аклади чеири, гр. Черноморец. Ръководител на 
проучванията – Петър Лещаков (НАИМ – БАН). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- Изследване на проби в Wolfson Archaeological Science Laboratories – University 
College of London, Лондон, Великобритания с цел подобряване на методиката на 
изследване на археологически материали с новопостъпилата в Лабораторията за 
анализи, консервация и реставрация в НАИМ – БАН апаратура. Пътуването е 
осъществено като научна командировка по споразумение между Българска академия на 
науките и Британската академия. Билетът е закупен по програма „Мобилност” на 
Национален фонд „Култура” при Министерство на културата; 

- Изследване на проби и изучаване техники за производство на сребърни 
паметници на тракийската торевтика в Лабораторията на Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Майнц, Германия. Финансирането е от страна на Römisch -Germanisches 
Zentralmuseum; 

- Изследване, с цел избиране на правилен подход при консервация и 
реставрация, на предмети, включени в изложбата „Тракийски съкровища от България” 
в Япония; 

- Изследване, с цел избиране на правилен подход при консервация и 
реставрация, на предмети, включени в изложбата „Българска археология 2008”; 

- Изследване с помощта на дигитален микроскоп технологията на производство 
на 39 бр. находки от благороден метал от Фонд „Праистория” на НАИМ по Проекта 
„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.” с научен ръководител ст. н. с.ІІ ст. 
Милена Тонкова. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 

- Участие, съвместно с всички членове на екипа на Лабораторията за анализи, 
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консервация и реставрация в Националната археологическа конференция – Шумен, 
2008 г. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 

 
- Участие в българо-гръцки проект „Lazer inducted breakdown spectroscopy (LIBS) 

analysis of finds from Trebenishte necropolis”. 
- Участие в българо-немски археометалургичен проект „Желязо и злато. По 

следите на металургията на древна Тракия” по договор между Археологически 
институт с музей – Българска академия на науките и Вестфалския университет. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 

 
- Национален кореспондент на групата за реставрация на метал към ИКОМ. 

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

- Член на комисията за изготвяне доклад за състоянието и определяне 
застрахователните стойности на предметите, включени в Трета национална изложба 
„Маски, богове и хора”, Варна; 

- Член на комисията за изготвяне доклад за състоянието на предметите, 
включени в изложбата „Тракийски съкровища от България”, Япония. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Писмено становище за състоянието на експонатите за предаване на РИМ – 
Варна, участващи в Трета национална изложба „Маски, богове и хора”; 

- Писмено становище за състоянието на експонатите, участващи в изложба 
„Тракийски съкровища от България”, Япония. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текуща работа по консервацията и реставрацията на предмети от музейните 
фондове на НАИМ – БАН; 

- Извършване на консервационно-реставрационна намеса и изготвяне на пълна 
документация за предметите от могила „Каменица”, собственост на АМ Пловдив, по 
договор с НАИМ – БАН; 

- Консервация и реставрация на колективна находка от неолитни сърпове от 
обект Провадия – Солницата; 

- Участие в работна група във връзка с работа по постоянната експозиция в 
залите Трезор и Централна (Заповед № І 53/07.02.2008 г.); 

- Консервация и реставрация на експонати, включени за участие в изложбата 
„Тракийски съкровища от България”, Япония; 

- Извършване на полева консервация на колесница от римския период и на 
бронзови съдове от гроб № 2, каменно струпване 1 на обект Могила №1 в с. Борисово, 
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Елховско. Ръководител на проучванията Даниела Агре; 
- Консервация и реставрация на находки от Могила №1 при с. Борисово, 

Елховско. Ръководител – Даниела Агре; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текуща работа по извършване на административна дейност, свързана с 
дейността на Лабораторията за анализи, консервация и реставрация; 

- Участие в подготовка на проект „Лазерни методи за диагностика в 
археологията”. Проектът е по програма „Насърчаване на научните изследвания в 
приоритетни области” на МОН. Водеша организация – Институт по физика на твърдото 
тяло – Българска академия на науките; 

- Изготвяне на пълен комплект с документи, организиране работата по 
изпълняване изискванията за безопасност на АЯР и организиране обучението на екипа 
на Лабораторията за анализи консервация и реставрация при НАИМ – БАН във връзка 
с издаването на лицензия за работа с Енергийно дисперсивния рентгено-флуорисцентен 
спектрометър; 

- Ръководител на обект, работещ с източник на йонизиращо лъчение. 
 
 

химик-реставратор инж. Пламен Бонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ  
 
1.2. Други изследователски теми: 
 

- Изследване с помощта на Енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 на химическия състав на 39 бр. находки от благороден метал от 
Фонд „Праистория” на НАИМ по Проекта “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.” с научен ръководител ст. н. с. ІІ ст. Милена Тонкова. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 

 
- Участие при изготвянето на доклада на Лабораторията за анализи, консервация 

и реставрация за Националната археологическа конференция – Шумен, 2008 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи: 
 

- Член на Комисия за изготвяне на консервационно-реставрационна експертиза 
на експонатите от зала „Средновековие” на НАИМ, предвидени за участие в изложбата 
„Символи на българската държавност” във В. Търново. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
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за научни степени и звания и др. подобни: 
 

- Изготвяне частта от Проекта за консервационно-реставрационни дейности, 
касаеща железните находки от надгробна могила при с. Борисово, община Елхово, от 
археологически сезон 2008 г., с научен ръководител Даниела Агре. 
 

Химичен анализ с помощта на Енергийно-дисперсивния рентгено-
флуоресцентен спектрометър EDX-720 на: 
 

- Чифт златни обеци, златен и сребърен колан от колективна находка от с. 
Бързица, по заявка на ст. н. с. ІІ ст. Диана Гергова; 

- 2 коланни апликации от крепостта Калиакра, по заявка на ст. н. с. ІІ ст. Бони 
Петрунова; 

- Проба от субстанция, открита в гърне от с. Ябълково, Хасковско, по заявка на 
Катя Меламед; 

- 5 бр. фрагменти от теракотни фигурки от с. Рупите, по заявка на н. с. ІІ ст. Иво 
Чолаков; 

- Част от предмет с основа от желязо и инкрустации от бронз от Плиска, по 
заявка на н. с. І ст. Радослав Василев; 

- Отложения от сфероконуси от Плиска, по заявка на ст. н. с. Павел Георгиев; 
- 2 бр. огнива от Плиска и Шуменската крепост, по заявка на н. с. І ст. Радослав 

Василев; 
- Железни шини от Плиска, по заявка на н. с. І ст. Радослав Василев; 
- Фрагмент от керамичен съд от Бургас, по заявка на Татяна Стефанова; 
- Бяло вещество от гробове – Банско, по заявка на Катя Меламед; 
- Железен нож от пещерата „Големи Печ” – с. Върбово, общ. Чупрене, по заявка 

на Станимира Танева; 
- Бронзов калъп от Шумен, по искане на ст. н. с. Иван Йорданов; 
- Железните 6 бр. копия, късия и дългия меч и инструмента за восъчни таблички, 

както и на 8 от бронзовите предмети от надгробна могила при с. Борисово, община 
Елхово, от археологически сезон 2008 г., с научен ръководител Даниела Агре. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текуща работа по консервацията и реставрацията на предмети от музейния 
фонд; 

- Консервация и реставрация на железните 6 бр. копия, късия и дългия меч и 
инструмента за восъчни таблички от надгробна могила при с. Борисово, община 
Елхово, от археологически сезон 2008 г., с научен ръководител Даниела Агре; 

- Консервация и реставрация на железни шини от ковчези от Плиска – по заявка 
на н. с. І ст. Радослав Василев; 

- Консервация и реставрация на 43 броя железни предмета от разкопките на 
„Антична вила Армира” при Ивайловград – по заявка на ст. н. с. ІІ ст. Гергана 
Кабакчиева и съгласно сключен Договор с община Ивайловград; 

- Участие при отварянето на витрина от Зала Средновековие за подготовката на 
златния кръст-реликвиар от Плиска при участието му в международната изложба 
„Византия 330 – 1453 “, организирана от Кралската академия на изкуствата – Лондон и 
Музей „Бенаки “ – Атина през октомври 2008 г.; 

- Участие в Работна група по организацията на годишната изложба „Българска 
археология 2008 г.” в Залата за временни изложби на Музея с ръководител н.с. ІІ ст. 
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Здравко Димитров; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи, консервация 
и реставрация в НАИМ; 

- Провеждане на Началния инструктаж на постъпващите на работа и 
Периодичния инструктаж на работещите в НАИМ – БАН като Отговорник по 
безопасност и здраве при работа; 

- Участие при изготвянето на Проект „Диагностика, консервация и реставрация 
на културни ценности от метал” между НАИМ – БАН, Специалност „Реставрация” – 
НХА, Химически факултет – СУ и НИМ към Фонд Научни изследвания на 
Министерството на образованието и науката, с координатор на проекта от страна на 
НАИМ – ст. н. с. ІІ ст. Людмил Вагалински, с цел кандидатстване за финансиране. 
 
 

консерватор-реставратор Мария Кирова 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Текуща работа по консервацията и реставрацията на предмети от музейните 
фондове на НАИМ – БАН; 

- Участие в работна група във връзка с работа по постоянната експозиция в 
залите Трезор и Централна (Заповед № І 53/07.02.2008 г.); 

- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания 
„Шишманово кале” при гр. Самоков; 

- Реставрация на предмети от метал от некропола край Балчик. Ръководител на 
разкопките ст. н. с. I ст. Людмила Дончева-Петкова; 

- Реставрация на метални находки от могилен некропол до с. Стамболово. 
Ръководител на проучванията – Георги Нехризов; 

- Консервация и реставрация на метални находки от разкопки при некропола до 
Дворцовата базилика край г. Велики Преслав. Ръководител на проучванията – ст. н. с. I 
ст. Маргарита Ваклинова; 

- Консервация и реставрация на находки от Габровска област за допълване на 
научните статии към ТIR-35 общ. Трявна; 

- Консервация и реставрация на находки от разкопки на обект „Дървена 
крепост” и Археологическа база, Плиска по договор с Министерството на културата – 
заявка на н. с. І ст. Радослав Василев; 

- Консервация, реставрация, подготовка за експониране на метални находки от с. 
Рупите. Ръководител на проучванията – Людмил Вагалински (НАИМ – БАН); 

- Реставрация на монети от археологически проучвания на антична вила 
„Армира” при Ивайловград и „Голямата могила” при с. Свирачи. Ръководител на 
проучванията – ст. н. с. ІІ ст. Гергана Кабакчиева; 

- Подготовка на експертиза на състоянието преди консервационно-
реставрационна намеса на предмети от надгробна могила при с. Борисово, Елховско, бе 
извършено рентгенографиране във ВМА; 

- Извършване на полева консервация на колесница от римския период и на 
бронзови съдове от гроб №2, каменно струпване 1 на обект Могила  №1 в с. Борисово, 
Елховско. Ръководител на проучванията Даниела Агре; 

- Консервация и реставрация на находки от Могила №1 при с. Борисово, 
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Елховско. Ръководител – Даниела Агре; 
- Участие в Работна група по организацията на годишната изложба „Българска 

археология 2008 г.” в Залата за временни изложби на Музея с ръководител н. с. ІІ ст. 
Здравко Димитров; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на 
Лаборатория за анализи, консервация и реставрация (Заповед № І 188/28.03.2008 г.); 

- Заместник отговорник по радиационна защита на Лаборатория за анализи, 
консервация и реставрация (Заповед № І 189/28.03.2008 г.); 

- Завършено ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд, 
съгласно Наредба №” от 1998 г. 
 
 

реставратор Севдалина Нейкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 

- Изследване с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър 
Rayny – Shimadzu и дигитален оптичен микроскоп VHX 100 K на 70 керамични 
фрагмента с глазури и ангоби от некропола край Дворцовата базилика край г. Велики 
Преслав за установяване химичен анализ на състав на глини, ангоби и глазури, с цел 
създаване на база данни. Ръководител на научните изследвания – проф. Валентин 
Тодоров, лектор в дисциплините „Химия” и „Консервация и реставрация на камък” в 
специалност „Реставрация” в Национална художествена академия”; 

- Изследване с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър 
Rayny - Shimadzu и дигитален оптичен микроскоп VHX 100 K на покритие на античен 
акротерий от постоянната експозиция на НАМ. Определяне на елементарен и 
молекулярен химичен състав на покритието; 

- Изследване с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър 
Rayny – Shimadzu и дигитален оптичен микроскоп VHX 100 K на стенописни 
фрагменти от манастир “Св. Йоан Рилски” – Трапезица. Стенописните фрагменти са от 
игуменарницата, западното крило и южната галерия към трапезарията. Ръководител на 
проучванията Йордан Алексиев; 

- Изследване с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър 
Rayny – Shimadzu и дигитален оптичен микроскоп VHX 100 K на глини и цветови 
покрития от антични керамични фигурки с различен произход, собственост на НАИМ. 

- Подготовка на проби за изследване с газова хроматография – масс 
пектрометрия и рентгенова дифракция от находки от с. Борисово, Елховско, с 
ръководител на проучванията Даниела Агре; 

- Изследване с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър 
Rayny – Shimadzu на глазури от керамични средновековни лули, по заявка на проф. 
Валентин Тодоров – НХА. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
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- Подготовка на част от доклад, представен на Национална археологическа 

конференция в гр. Шумен – 16 – 28 май, 2008г. отнасящ се за анализи, консервация и 
реставрация на бронзови, златни и керамични съдове от разкопки при с. Стройно, 
Елховско. Ръководител на проучванията – Даниела Агре. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 

- С. Нейкова. „Одисеята на един кралски подарък. Кехлибарената стая” – сп. 
„Одисей”, 79 брой – 12. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- Участие в българо-гръцки проект „Lazer inducted breakdown spectroscopy (LIBS) 
analysis of finds from Trebenishte necropolis”; 

- 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 научно-
изследователски проекти на Министерството на образованието и науката; 

- Документация на състоянието и рисунки на експонатите, предвидени за 
включване в издание, посветено на пластиката, използвана за украса в архитектурата на 
Византия по западното Черноморие. В изданието ще бъдат публикувани експонати от 
регионалните исторически и археологически музеи в градовете Варна, Созопол, 
Несебър, Обзор, Бургас, Поморие. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 

- Членство в ICOM – Международна организация на музеите. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 

- Член на комисия за подготовката на годишна изложба „Българска археология 
2008 г.”; 

- Член на работна група, организирана във връзка с изтичането на срока на 
временна изложба „Паметници на църковното изкуство 14 – 19 век”; 

- Член на комисия за определяне състоянието на златен кръст-реликвиар от 
Плиска, собственост на НАИМ, във връзка с предоставянето му за изложба „Byzantium 
330 – 1453” в Royal Academy of Arts, Лондон, Великобритания; 

- Член на комисия за определяне състоянието на средновековни паметници – 
печати и монети, предвидени за участие в изложба във Велико Търново; 

- Член на комисия за определяне състоянието, консервацията и реставрацията на 
находки от с. Борисово, Елховско, могила 1. Ръководител на проучванията Даниела 
Агре. 
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a) Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 

- Писмено становище за състоянието на златен кръст-реликвиар от Плиска, 
собственост на НАИМ, във връзка с предоставянето му за изложба „Byzantium 330 – 
1453” в Royal Academy of Arts, Лондон, Великобритания; 

- Писмено становище за състоянието на средновековни паметници – печати и 
монети, предвидени за участие в изложба във Велико Търново; 

- Писмено становище за състоянието на експонатите за предаване на РИМ – 
Варна, участващи в Трета национална изложба „Маски, богове и хора”, по договор за 
сътрудничество между двете институции. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 

- Реставрация на икона OEPITAΦΙÓΣ от средновековният фонд на НАИМ. 
Изготвяне на документация за проведените изследвания и реставрационните намеси по 
иконата. Изготвяне на кратко описание на състоянието на иконата преди и след 
реставрация, придружено с фотоматериали, предвидено при експонирането на иконата 
в постоянната експозиция на НАИМ; 

- Реставрация на икони за включването им във временна експозиция в НАИМ, 
във връзка с Нощ на музеите; 

- Укрепване и фиксиране на люпежи на живописен слой на четири икони от 
средновековния фонд на НАИМ; 

- Реставрация на 6 керамични съда от Китен. Ръководител на проучванията – 
Методи Даскалов; 

- Реставрация на керамични и кехлибарени находки от могилен некропол до с. 
Стамболово. Ръководител на проучванията – Георги Нехризов; 

- Анализи, консервация и реставрация на керамични съдове от разкопки при 
некропола до Владетелската базилика край г. Велики Преслав. Ръководител на 
проучванията – ст. н. с. II ст. Маргарита Ваклинова; 

- Реставрация на античен акротерий от постоянната експозиция на НАИМ. 
Изготвяне на документация за проведените изследвания и реставрационните намеси по 
акротерия. Изготвяне на описание за състоянието на акротерия преди и след 
реставрация, придружено с фотоматериали, предвидено при експонирането му в 
постоянната експозиция на НАИМ; 

- Консервация, реставрация, подготовка за експониране и документиране 
състоянието и реставрационните намеси на съдове, находки и керамични маски от с. 
Рупите. Ръководител на проучванията – Людмил Вагалински (НАИМ – БАН); 

- Реставрация на 11 керамични и мраморни съда и фрагменти от стъклени съдове 
от археологически проучвания на антична вила „Армира” при Ивайловград и 
„Голямата могила” при с. Свирачи. Ръководител на проучванията – ст. н. с. Гергана 
Кабакчиева (НАИМ – БАН); 

- Подготовка на експонатите за предаване на РИМ – Варна, участващи в Трета 
национална изложба „Маски, богове и хора”, по договор за сътрудничество между 
двете институции. Описание на състоянието на предвидените за участие в изложбата 
експонати; 

- Отстраняване на некомпетентни предишни намеси и последвала реставрация 
на керамични съдове от с. Борисово, Елховско, могила 1. Ръководител на проучванията 
Даниела Агре; 
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- Консервация и реставрация на предмети от керамика, камък и стъкло, собственост на 
ИМ – Харманли. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Заместник – отговорник за уведомяване на Агенция за ядрено регулиране при 
инциденти и аварии с източници на йонизиращи лъчения, използвани за анализ на 
археологически материали в реставрационната лаборатория на НАИМ; 

- Изготвяне на становище относно “Проблеми и посоки на развитие на 
Лабораторията за консервация и реставрация и анализи; 

- Участие в работна група по организацията на съвместна изложба „Българска 
археология 2007” в Централната зала на Музея с куратор Павлина Илиева; 

- Организиране на извършване на анализи – газова хроматография – масс 
спектрометрия и рентгенова дифракция на находки от с. Борисово, Елховско, с 
ръководител на проучванията Даниела Агре. Анализите за извършени в Институт по 
обща и неорганична химия – БАН и Институт по органична химия с център по 
фотохимия – БАН; 

- Осигуряване на информация за лабораторно оборудване във връзка с проект 
„Диагностика, консервация и реставрация на културни ценности от метал” между 
НАИМ – БАН, Специалност „Реставрация” – НХА, химически факултет – СУ и НИМ 
към Фонд Научни изследвания – МОН. Координатор на проекта от страна на НАИМ – 
Людмил Вагалински. 
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