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ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА
ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2009 Г.
Отчетът на Националния археологически институт с музей за 2009 година се
изготвя в периода след направения европейски одит на Българската академия на
науките и в духа на изключително високата оценка, дадена за дейността, стратегията и
перспективите на института. Тази оценка е най-високата сред институтите в областта
на хуманитарните и социални науки в рамките на Българската академия на науките и е
в съпоставимост със сродните институти в чужбина.
По качество и продуктивност с безспорна интернационалната видимост,
работата на института бе оценена като конкурентна и в международен мащаб и е А.
Също с оценка А за уместност са характеризиран и структурата и мениджмънта на
НАИМ, който има силна национална позиция, функционира много добре и ефективно
осъществява научна, научно-популярна работа и значима за добруването на
българското общество дейност. Оценката за перспективи е отново, А тъй като
институтът работи съгласно цялостна и убедителна, добре планирана, реалистична и
съобразена и с международните приоритети стратегия, която съчетава приемствеността
с обновлението.
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО
Като научен и музеен потенциал НАИМ е една от най-големите научноизследователски 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. Българската академия на науките –
двигател в изграждането на общество, базирано на знание и активен партньор в
европейското изследователско пространство”.
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 2: Научен потенциал и изследователска
инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство, Програма
2.1: Технологично развитие и иновации. Особено съществени са приносите на
сътрудниците на НАИМ в Политика 3: „ Националната идентичност и културното
разнообразие в Европа и света”, по програми 3.1: Езикът, литературата,
изкуството, архитектурата, етнокултурните традиции и фолклорът – принос на
България към културното разнообразие на Европа и света в исторически и
съвременен план и 3.2. „ Историята на българските земи, България и българите”,
включваща изследване на историята и културата на българите от древността до

наши дни; издирване и изучаване на археологическите и архитектурните
паметници от древността до наши дни.
Изследователската и музейна дейност на НАИМ е в съответствие с нуждите на
социално-икономическото и интелектуално развитие на българското общество и в
съгласие с европейските и световните критерии за организация на научните
изследвания. НАИМ поддържа високо равнище на своите изследвания, развива
интердисциплинарността на своите изследванията, а чрез своята научна и научнопопулярна дейност е един от основните фактори за поддържане на национално
самочувствие.
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. 148 и Чл. 36.
Заслужава да се отбележи тревожната тенденция към изземването или ограничаването
на правомощията на НАИМ, все по-голямо администриране на чисто научноизследователски сфери във въведеното ново законодателство.
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 НАПИ, БДЖ и др. е пряк
принос на НАИМ в навременното осъществяване на инфраструктурните проекти от
най-решаващо значение за развитието на страната.
Като най-значими проекти на НАИМ, финансирани от национални
институции следва да бъдат посочени проектите: Старите български столици –
Плиска, Преслав, В. Търново и Проучванията по АМ Тракия.
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.
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.
В рамките на спечеления от МОН по линия на „Изграждане на научна
инфраструктура”, конкурс по проекта „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)” е създаден консорциум, закупена и вече въведена в
експлоатация апаратура за анализи, която е единствена на Балканите. Проектът е между
НАИМ, Института по геология, Централната лаборатория по минералогия и
кристалография (ЦЛМК) и СУ „Кл. Охридски”.
НАИМ е един от участниците и в европейския проект на 28 страни CARRARE,
(Connecting Archaeological and Architectural Heritage in Europeana) Best Practices
Network, който спечели субсидия за 2010 – 2013 година. Очаква се в него да бъдат
включени дигитализирани и 3Д данни за 2000000 европейски археологически обекта.
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.
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”. Той е одобрен, но
няма финансиране.
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 прехвърлят 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 повисоко технологично ниво е постоянна задача на НАИМ.
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. Направената
проверка в началото на 2010 година на дарената апаратура показа ефективното и
използуване за научно- изследователската и популяризаторска дейност на НАИМ.
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 2009 г. в НАИМ работят общо 125 души, от тях
72 научни работници. Хабилитирани са 43, „доктор на историческите науки” – 5;
„доктор” – 64; ст. н. с. I ст. – 4; ст.н.с. II ст. – 39; н. с. I ст. – 11; н. с. II ст. – 12; н. с. III
ст. – 2; специалисти с докторска степен – 4, специалисти без докторска степен: 35.
Среднопрофесионални – 9, средно образование – 6. Друг персонал – 2 души. Тревожно
е възрастовото състояние на кадрите в института.
Под 35 години в НАИМ има 5 научни сътрудници, от които в секция Тракийска
археология – 2 (М. Дамянов и Т. Христова), Секция Антична археология – 1 (А.
Чолакова), Секция Средновековна археология – 1 (П. Димитров), Филиал Шумен – 1
(Д. Рабовянов). Специалисти под 35 години – 7.
В края на 2009 г. са пенсионирани 2 ст. н. с. и един специалист. Назначен е един
специалист- в отдел Фондове.
Разпределението на учените и специалистите по вътрешни структурни
звена е както следва: Ръководство – 5;
Връзки с обществеността – 1;
Секция за праистория – 13;
Секция за тракийска археология – 14;
Секция за антична археология – 13;
Секция за средновековна археология – 14;
Секция за нумизматика и епиграфика – 4;
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 6;
Филиал Шумен – 8;
Филиал Велико Търново – 6;
Отдел Фондове на Музея – 7;
Отдел Експозиции – 11;
Лаборатория – 4;
Библиотеки – 4;
Счетоводство – 5;
Канцелария-деловодство – 5;
Научен архив – 1;
Археологическа База Велики Преслав – 2;
През 2009 г. продължи да действа промененото след трагичната гибел на
директора на НАИМ – проф. Р. Рашев ръководство. 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. др 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. др 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 2009 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
2009 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 383 (370 за 2008) за страната (отново 2/3 са на
специалисти от НАИМ). 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.
Научната дейност с национално финансиране на учените и специалистите от
НАИМ през 2009 г. се осъществяваше в рамките на 20 проекта на бюджетна субсидия
от БАН. Останалите са на базата на договори с Министерство на културата – 12 (сред
които трите български столици – Плиска, Преслав и В. Търново, Мелник, Перперек,
Министерство на образованието и науката – ФНИ (14 на обща сума 871 900 лв).
Проекти, допълнително финансирани по договори с министерства, ведомства и фирми
от страната – 56 бр. (361 888 лв). „Изток” (1), Фонд „Републиканска пътна
инфраструктура” (26 и 2 с участие от НАИМ), Национална компания железопътна
инфраструктура (5), НАИМ сътрудничи с общини по 5 проекта. Частни инвеститори са
финансирали 6 проекта. По програма ФАР – 2 проекта са без финансиране за 2009 г.
(Армира и Сандански).
На практика целенасочена държавна политика и финансиране на планирани
археологически проучвания продължава да няма. Препоръка и на европейските
специалисти и намирането на по- добър баланс между спасителни и научно мотивирани
теренни проучвания.
Заради сложната проблематика на отделните обекти, застъпването на различни
хронологически периоди и реализирането на широкопрофилни интердисциплинарни
изследвания, археологическите екипи включваха както представители на различни
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.
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;
- „Траките – етногенезис, култура и културни взаимоотношения. – Ръководител:
ст.н.с. Ст. Александров
- „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”; Ръководител
ст. н. с. ІІ ст. д-р Диана Гергова;
- „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.”;
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 (ІVначалото 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 ДончеваПеткова;
- „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.
2.1. Най-важни и ярки научни постижения през 2009 г.
2.1.1. НАИМ определя следните най-значими постижения в областта на
археологията:
2.1.1.1. Иван Йорданов Йорданов. Corpus of the Byzantine Seals from
Bulgaria, volume 3, part 1 and 2, Sofia, 2009, Pages: 1282, hardbound; Size: 220 x 300 mm.
Part 1: ISBN: 978-954-92395-5-3; Part 2: ISBN: 978-954-92395-6-0 (издание на НАИМБАН).
Третият и последен том на корпуса е труд от изключително значение. Той
включва всички византийски печати (повече от 3200), намерени на територията на
днешна България. Подредени са според съществуващите в литературата класификация,
подобрена на базата на открития у нас материал. В Корпуса за пълнота с кратко
описание и препратка са включени и вече публикуваните в том І и ІІ, около 1200
печата, с последни корекции в прочита. Съобразно характера на подобно издание,
корпусът е снабден с индекс на личните, фамилни и географски имена, изписани върху
печатите, също така иконографски и индекс на печатите с метрически текстове. Новост
в този вид литература е индекс на местата, където са намерени печатите, тъй като за
голяма част от печатите намерени в България има такава информация. Тя е особено
важна за историята на тези селища.
Това фундаментално издание прави възможно осъществяването и поставя
началото и на нов проект, свързващ печатите намерени в днешна България със
средновековните градове, крепости и селища.
2..
2.1.1.2. Халколитното селище „Върхари”. Ръководител на проучванията ст.
н. с. Явор Бояджиев
С направените през 2009 г. проучвания е разкрит археологически паметник, който
представя непознати досега културни процеси, развили се в контактната зона между
крайбрежието на Егейско море и вътрешността на Балканския п-в. Разкритото селище е
с огромна за времето си площ от над 60 000 м2 и специфични , непознати досега
устройство и архитектура. Около наземна площадка с размери приблизително 20 м2 са
разположени вкопани помещения – с различна дълбочина (от 0,60 м до над 4 м спрямо
древната повърхност) , размери (от 3-4 м2 до 20-25 м2) и функции. Общата площ на един
комплекс е около 300 м2. Проучени са 9 комплекса с общо 30 по-големи вкопавания. В
почти всеки комплекс се намира работилница за кремъчни оръдия на труда. Открити са
и две работилници за каменни мъниста.
Огромното количество артефакти показва, че производството е било насочено
предимно за износ, а селището е поддържало оживени търговски контакти със
значително отдалечени райони.
Селището се датира в края на ранния халколит – около 4600 г. пр. Хр.
2.1.2. Най-значими постижения с научно-приложен характер.
Предложените по-долу като най-значими постижения имат изключителна

научна стойност, като същевременно са с огромен потенциал след експонирането им да
се превърнат в социално-икономически фактор като ключови обекти на културен
туризъм:
2.1.2.1. Откриването на акропола на Аполония на о-в св. Кирик-Созопол.
Ръководител на проучванията – ст.н.с. Кръстина Панайотова (НАИМ – БАН)
Остров „Св. Св. Кирик и Юлита” се намира в акваторията на гр. Созопол, като
сега е свързан със Стария град чрез тесен провлак. По време на спасителните
археологически проучвания през 2009 г. са открити и проучени: храм от късната
архаичната епоха (края на VI - първа четвърт на V в. пр. Хр.) от варовикови квадри без
спойка; олтар от първа четвърт на V в.пр.Хр,
варовикови квадри; храм от
елинистическата епоха (края на IV – началото на III в.пр.Хр.); части от две съоръжения
с кръгъл план; фрагменти от архитектурна украса на сгради от предримската епоха (
фризове от варовик, мрамор и теракота); многобройни фрагменти от керамични съдове
и статуетки (края на VII в.пр.Хр. – IX в.); ботроси и жертвеници; бронзови върхове за
стрели, стрели – монети и монети от времето на Лизимах (305-281 г. пр. Хр.) до
император Фока (603-610 – Константинопол); 2 мраморни оброчни плочи с
изображение на Тракийския Херос; късноантична едноапсидна църква с баптистерий и
некропол от покрити с керемиди ями, зидани с камъни и тухли гробове и цисти.
Гробният инвентар съдържа керамични лампи и ойнохое, стъклена чаша, златни и
бронзови обеци и гарнитури за колан (токи и апликация) и чантичка.
Предварителните резултати от археологическите проучвания показват, че
територията на острова е била използвана като сакрално място от началото на VI в. пр.
Хр. до края на ХIХ в. Теменосът на Аполония Понтийска през римската епоха
вероятно става място и за култа към Тракийския конник.
През християнския период свещената територия е белязана от наличието на
ранновизантийската базилика и некропол, вероятно свързани със статута на Созопол
като епископски и митрополитски център, както и известните засега само по
исторически извори средновековен манастир „Св. Св. Кирик и Юлита” и по-късна
църква „Св. Троица”
2.1.2.2. Проучванията на Трапезица – В. Търново. Координатор: ст. н. с.
Маргарита Ваклинова
Проучванията на Трапезица позволиха да бъдат открити нови съществени данни
за укрепителната система на града като напр. Крепостната стена с неизвестна досега
трета порта, част от улица и канализация върху най- южната тераса, колективната
находка от 3- билонови византийски монети на Мануил Комнин, Андроник І Комнин и
Исак ІІ Ангел, датиращи строителството на стената при Мануил Комнин, жилища и
църква в квартал край източната крепостна стена. Особено значимо е откриването на
монументалния ансамбъл от тронна зала и жилищни сгради - двореца на Асеневци.
В северния участък на Трапезица са изследвани некрополи около църкви 19 и 2.
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН
през 2009 г. беше свързана с различни изяви в музейната сфера.
В НАМ бяха реализирани изложбите:
- „ 100 години Национален археологически музей – зала „Академика”, БАН;
- „Икуо Хираяма. Културното наследство по пътя на коприната. Молитва за мир.
Съвместно с Център И. Хираяма;
- „Аполония Понтика – Кр. Панайотова и М. Рехо (съвместно с АМ Созопол);

-

-

-

„1200 години Сердика-Средец-София в България. 130 години София – столица
на България. 140 години БАН” Съвместно с Община София, ст. н. с. Б.
Петрунова;
„Българската археология 2008”;
„История на българското кино и костюм. Уникални костюми от любими
български филми”; съвместно с Музей на българското кино – Нощ на музеите;
„Юлия Станкова – живопис” - Нощ на музеите;
„Най-ранният прабългарски некропол при Балчик” – май 2009. Ръководител
ст.н.с. Л. Дончева-Петкова
„Нови открития в Плиска” – Археологически музей – Плиска, по повод
откриването на конференцията „К. Шкорпил и българска средновековна
археология;
„130 години археологически проучвания на Трапезица. „В. Търново,
Археологическа база „Трапезица”;

НАИМ е основен организатор или участвува със свои паметници в редица
международни изложби:
- „Пътуваща изложба „Сборяново – природа и паметници. Богове и хора.
„Автор: ст. н. с. Д. Гергова. НАИМ и Институт за култура – Министерство на
Външните Работи: Изложбена зала Министерство на външните работи – май – 2009,
Пекин – Китай – юли-август 2009, Музей на университета в Аархуз, Дания – октомври
2009-януари 2010;
- „Les Тresors des Icones Bulgares.” – Съкровища на християнското изкуство в
България – Париж, St. – Chapelle du Chateau de Vincennes, 13.05-30.08 2009;
„Аlexander der Grosse und die offnung der Welt. Asiens Kulturren im Wandel” –
Манхайм - , 16.09.2009 - 18.02.2010;
- „Тhracian treasures from Bulgaria” – Япония – 2008 – юни 2009;
- „Art of the Celts” – Берн, Швейцария, 18.06.09-18.10.2009;
- „Вyzantium 330-1453, Royal Academy of Arts, London, 25.10.2008-22.03.2009.
През отчетната 2009 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 2009 г. НАИМ беше организатор или съорганизатор на следните научни
форуми:
1. 48 Национална археологическа конференция в Кюстендил, май 2009;
2. Международен симпозиум „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха” с ръководител ст.н.с. Явор Бояджиев;
3. Българо-унгарски симпозиум на тема „Авари, прабългари и унгарци на
Среден и долен Дунав, ст. н. с. Л. Дончева-Петкова;
4. Конференция с международно участие „К. Шкорпил и българската

средновековна археология” – Плиска, 2-3 октомври 2009, ст. н. с П. Георгиев;
5. Юбилейна сесия на Софийска община и НАИМ «1200 години СердикаСредец-София в България. 809 г. 130 години София-столица на България. 140 години
Българска академия на науките”., 29 юни 2009 г., ст.н.с. М. Ваклинова, ст. н. с. Б.
Петрунова.
През 2009 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от НАИМ
обхваща научни заглавия: 443 (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 –
1. I. Gatsov. Prehistoric Chipped Stone Assemblages from Eastern Thrace and the South
Marmara Region 7th–5th mill. B.C. BAR IS1904, Oxford, 2009,136 рр. ISBN 978-1-4073
02432-3
и 9 книги и сборници в България като издания на НАИМ :
1. Археологически открития и разкопки през 2008 г. София 2009, Д. Гергова. Ред.
ISSN: 1313-0889;
2. Приноси към българската средновековна археология, т. VІ. Ред. В. Нешева, София
ISSN:1310-7976;
3. Л. Вагалински. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и
римска Тракия. София, 2009. ISBN 978-954-90387-9-8;
4. Ив. Йорданов. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria, volume 3, part 1 and 2,
Sofia, 2009, Pages: 1282, hardbound; Size: 220 x 300 mm. Part 1: ISBN: 978-954-923955-3; Part 2: ISBN: 978-954-92395-6-0;
5. Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. М. Ваклинова Ред. , София 2009
ISBN:978-954-92395-4;
6. Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, Т. І. Б. Петрунова, А. Аладжов, Е.
Василева. Ред. София 2009, ISBN: 978-954-92395-1-5;
7. Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, Т. ІІ. Б. Петрунова, А. Аладжов, Е.
Василева. Ред. София 2009, ISBN: 978-954-92395-2-2;
8. Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. В. Григоров М. Даскалов, Е.
Коматарова- Велинова. Ред. София 2009 ISBN: 978-954-92395-4-6;
9. 1200 години Сердика-Средец-София в България. 809 г. 130 години София – столица
на България. 140 години Българска академия на науките. М. Ваклинова, Б.
Петрунова Ред. Летера 2009;
10. Българо-британските разкопки на градището при с. Дичин, Великотърновска
област. В. Динчев Ред. Разкопки и проучвания. Кн. ХХХІХ. 2009.
Излезли от печат научни публикации в списания и поредици: в чужбина – 20 бр, в
България – 149 бр. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и
конференции, както и в тематични сборници: в чужбина – 25 бр, в България - 84 бр.
Под печат са 165 научни заглавия в поредици, периодични издания или в сборници.
Научно-популярната публикационна дейност: oтпечатани книги и брошури –
9. Статии във вестници и популярни списания – 18 бр.
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 2009 е направена следващата стъпка към осъвременяването му и поддържането
с актуално информация на нов адрес www.naim.bg.
През 2009 г. учени и специалисти от НАИМ са експерти в 66 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 40 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 2009 г. , а в чужбина –
на списания – 6.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В рамките на ЕБР, в между академично и между институтско
сътрудничество се реализират 32 проекта за 46 800 лв.
През 2009 година бе започната работа или участие по нови международни
проекти като българо-гръцките проучвания на Халка бунар, Старозагорско (ст.н.с. М.
Тонкова), Българо-немският „ Вземане на проби за С 14, ДНК и изотопни анализи на
антропологически останки от гробни комплекси от ІV-ІІІ хил. пр. Хр. ( ст.н.с. С.
Александров), българо-руският „Съпоставяне на аналитични данни за състава на
археологически находки от благородни метали от територията на България и Русия”
(ст.н.с Д. Гергова),
3.1. Международното научно сътрудничество на НАИМ през 2009 г. в рамките на
договори и спогодби на ниво БАН:
1. Българо-френска археологическа експедиция на неолитно селище Ковачево,
Санданско (по международен договор с Университета на Париж І – ПантеонСорбона, на ниво БАН). В. Николов – съ -ръководител, М. Гюрова – участник;
2. Българо-австрийска експедиция на селищната могила Караново, Новозагорско (по
международен договор с Университет Залцбург, Австрия, на институтско ниво). В.
Николов – ръководител;
3. 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;
4. 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” – абревиатура на българското название на
темата на проекта: Балканите И Началото на Европейската Култура. Ст. н. с. Н.
Сираков – ръководител;
5. „Авари, прабългари и маджари на Среден и Долен Дунав”; Българо-унгарски проект
ръководител от българска страна - ст. н. с. I ст. Л. Дончева-Петкова;
Проведен е българо-унгарския симпозиум на тема „Авари, прабългари и унгарци на
Среден и долен Дунав”
3.2. Международното научно сътрудничество на АИМ-БАН през 2009 г. по
договори на ниво Институт включваше работа по 10 проекта.
6. „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;

7. „Пространствени ефекти от технологическите иновации и промените в начина на
живот.” Българо-немски проект по международен договор между НАИМ-БАН и
Свободния университет – Берлин, Институт за праисторическа археология.
Ръководител от българска страна – ст. н. с. Ст. Александров;
8. 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;
9. „Емпорион Пистирос и неговата територия. Археологически разкопки на емпорион
Пистирос и теренни проучвания по Горна Марица и Западни Родопи”; Българочешко-френско-английски проект. Ръководител от българска страна – ст. н. с. II ст.
д-р А. Гоцев. Срок на проекта: до края на 2010 г.;
10. „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.;
11. Археологически проучвания на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове
до Свищов с Варшавския университет (Полша); 2006 – 2010 г. Ръководител от
българска страна – ст.н.с. Е. Генчева – ръководител;
12. „Краят на античността по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм
от края на V до началото на VІІ в. ”; съвместен българо-британски проект.
Ръководител от българска страна – ст. н. с. В. Динчев;
13. 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;
14. „Декоративна скулптура по Западното черноморско крайбрежие” – българофренски проект по линия на МОН, Програма „Рила 3” Ръководител: ст. н. с. ІІ ст. др М. Ваклинова;
15. „Съпоставяне на аналитични данни за състава на археологически находки от
благородни метали от територията на България и Русия” Българо-руски проект с
Уралското отделение на Геологическия институт на РАН. Ръководител: ст. н. с Д.
Гергова.
През 2009 г. участие в проекти в чужбина регистрираха 17 специалисти на
НАИМ. 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.
3.2. До три най-важни и ярки научни и или научно-приложни постижения в
резултат от международно сътрудничество.
Като най-значими постижения в областта на международното сътрудничество
НАИМ определя:
1. „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна Тракия”- н.с. Хр.

Попов и проф. А. Йокенхьовел.
Резултатите в областта на българо-немското сътрудничество по темата и
особено откриването на древния златодобивен рудник на Ада тепе при Крумовград са
изключителен принос във въведената нова проблематика. Това е най-ранният обект в
Европа от такъв характер, познат на науката, което го прави обект от национално и
международно значение.
2. Българо-унгарски симпозиум „Авари, прабългари и маджари на Среден и
Долен Дунав”; ръководител от българска страна - ст. н. с. I ст. Л. ДончеваПеткова.
Симпозиумът обедини усилията на 20 специалисти от България и Унгария,
които обсъждаха проблеми на етническата идентификация и разпространение на
аварски и унгарски материали и паметници, некрополи и погребални практики,
въоръжение, съкровища, селищна система, хронологически и антропологически
проблеми на територията на Унгария и България . Томът с материалите ще бъде
публикуван на английски език в България като издание на НАИМ. Симпозиумът бе
съпътстван от изложбата „Най-ранният прабългарски некропол. Балчик”
3. Международна юбилейна конференция „Златното пето хилядолетие.
Тракия и съседните райони през каменно -медната епоха” с ръководител ст.н.с. Я.
Бояджиев.
70 годишнина от започването на изследванията на селищната могила Юнаците
от ст. н. с. В. Миков бяха отбелязани с организирането на конференция с участието на
учени от 10 държави – от всички балкански страни, както и от Франция, Италия,
Германия, Великобритания. На специалисти от посветена на халколита и Балканския
полуостров, участници от 10 държави от Балканския полуостров, Франция, Италия,
Великобритания, и т.н. Специална изложба с материали от проучванията е показана в
РИМ – Пазарджик (27 октомври – 31 януари – РИМ Пазарджик).
4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
През 2009 г. 20 учени и специалисти от НАИМ водиха 77 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.
20 специалисти са провели 20 семинара. С научно ръководство на 23
дипломанти от 3 университета бяха ангажирани 12 учени.
Подписаните два договора в рамките на Програма „Еразъм” – с Държавния
универститет в Жешув – Полша и с Универститета „Томар” в Португалия ще
позволят обмен на докторанти и специалисти през периода 2010-2013 година.
Защитени са две докторски дисертации и една хабилитация:
1. Станимира Танева „Къснопалеолитни ансамбли със затъпени пластинки от
България в контекста на Граветския технокомплекс в Европа” – консултант ст.н.с. Н.
Сираков;
2. Арлета Гуадели „Костни артефакти от палеолита в България” – ръководител
ст. н. с. Н. Сираков;
3. Докторска хабилитация ст.н.с. Виолета Нешева „Мелник”.
В организираното Докторантско училище към НАИМ са изнесени 24 лекции
от специалисти на НАИМ и външни изследователи. През следващата година
обучението на докторантите освен чрез използването на специализациите, стипендиите

и участието в теренни проучвания, което им осигурява необходимата специализация,
ще бъде развита и в по-задълбоченото познаване и специализация в областта на
музейната дейност, като за тази цел Докторантското училище ще включи цикъл лекции,
посветени на музейното дело, организация на фондовете, документация, нови
нормативни изисквания, мениджмънт, и т. н.
5. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Ремонтна дейност е осъществена в сградата на ул. Венелин, ремонт в
административната сграда на ул. Съборна №2 (стая № 3, ет. 2, подмяна на осветление
стаи 2, 3, 4, 5 ет. 2), В Археологическия музей – подмяна на покривната част, нови
олуци и водосборници, боядисвена, ремонт на помещенията на Фонд „Средновековие,
Фонд ”Каменни паметници” и др., ремонт в сградата на Филиала на НАИМ-Шумен,
ремонт на покрива на сградата на Филиала – В. Търново, и др. с оглед създаването на
по- добри условия за работа.
6. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАИМ за 2009 г.
Основната дейност на НАИМ е събиране, съхранение, изследване и популяризиране на
археологическото наследство на България. НАИМ е юридическа единица и е обособена
на самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.
Бюджетната субсидия на НАИМ, осигурена от БАН за 2009 г. е 1 511 600 лв.
I. Приходи
Постъпили и минали по СЕБРА
– 3 903 795 лв.
в т. ч.
1. Министерство на културата – теренни археологически проучвания в Плиска, Преслав
и Велико Търново
– 350 000 лв.
2. Спечелени проекти и сключени договори по фонд „Научни изследвания” с
Министерство на образованието, младежта и науката, Столична обюина, отдел
„Култура”
– 883 788 лв.
3. Постъпления от сключени договори с български фирми и международни
организации (НАПИ, НКЖИ, Космо Мобайл ЕАД, договор с Гърция за проучвания в
Чирпанско, фирма ИКАР, Хидроелектроинвест, фирма БОВАРИ и др.), проведени
мероприятия в музея, продажба на билети, книги, списания, изложби в страната и
чужбина и др.
– 2 670 000 лв.
II. Разходи
Разходът на НАИМ за 2009 г.
01-01 – Заплати
02-00 – Други възнаграждения
05-00 – Задължителни вноски от работодател, ДОО, ЗО, ДЗПО
10-00 – Издръжка
в т.ч.
10-12 – Медикаменти
10-13 – Облекло за музея
10-14 – НИРД
10-15 – Материали
10-16 – Вода, горива, енергия
10-20 – Външни услуги

– 4 996 699 лв., в т.ч.
– 935 500 лв.
– 1 454 400 лв.
– 224 291 лв.
– 2 017 214 лв.
– 5 010 лв.
– 904 лв.
– 140 843 лв.
– 170 947 лв.
– 48 107 лв.
– 955 110 лв.

10-30 – Текущ ремонт
10-40 – Платени данъци
10-51 – Командировки в страната
10-62 – Разходи за застраховки
10-69 – Други финансови услуги и банкови разходи
10-91 – Купони и помощи
10-92 – Глоби и неустойки
52-01 – Придобиване на компютри
52-03 – Закупуване на техника
52-05 – Стопански инвентар
53-01 – Програмни продукти
53-09 – Дигитализирани карти и снимки

– 63 636 лв.
– 10 163 лв.
– 583 783 лв.
– 2 300 лв.
– 118 лв.
– 36 246 лв.
– 47 лв.
– 47 938 лв.
– 126 550 лв.
– 21 180 лв.
– 1 866 лв.
– 29 900 лв.

Закупените ДМА през 2009 г. са на стойност 227 434 лв.
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 2009 г. НАИМ беше издател на 15 научни списания и поредици:
- Археология;
- Известия на Археологическия институт;
- Годишник на Националния археологически музей;
- Разкопки и проучвания. Кн. ХХХІХ. Българо-британските разкопки на градището при
с. Дичин, Великотърновска област, 1996-200;
- Интердисциплинарни изследвания;
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Дисертации;
- Studia praehistorica;
- Плиска-Преслав;
- Преслав;
- Проблеми на прабългарската история и култура;
- Приноси към българската средновековна археология; т. 6, София 2009, ISSN: 13107976;
Царевград Търнов;
- Археологически открития и разкопки;Археологически открития и разкопки през 2008,
София 200;
- Хелис;
От изброените издания единствено списание „Археология” се публикува с
частична финансова субсидия от БАН.
Проблеми в издателската дейност на НАИМ няма. Редовното издаване на
поредиците е въпрос на осигурено финансиране.
Библиотеката на НАИМ през 2009 г. разполага вече със 71 430 тома
инвентирана литература, набавена чрез закупуване, обмен, дарения., целеви средства от
Министерство на културата и др.

Проблеми и перспективите в развитието на НАИМ:
Перспективността на дейността на НАИМ е обусловена както от спецификата на
археологическите изследвания, непосредствено свързани с опазването на националното
културно наследство, от ефективността на структурата и нейния мениджмънт, както и
от международната значимост на тези изследвания.
Перспективите и проблемите, които следва да бъдат решени, специалистите от
НАИМ виждат в няколко насоки, много от които със своята актуалност и значимост са
отбелязани и в оценката на НАИМ от европейския одит:
1. Преформулиране на разработваните теми, финансирани от бюджета на БАН в
духа на Актуализираната проблематика и нови насоки;
2. Подмладяване на научния състав и осигуряване на повече млади специалисти,
включително и в нови интердисциплинарни направления, в областта на архитектурата,
археоастрономията, палео-антропологията, и др.;
3. Въвеждане на конкурсното начало при всички назначения;
4. Полагане на усилия за финансиране на фундаментални изследвания с оглед
постигането на баланс между спасителните и научните теренни изследвания, между
изследователската и преподавателската дейност;
5. Активизиране на Музейния съвет и разработване на дългосрочен план за
основните изложби, с които България да се включи авторитетно в световния календар
на археологическите изложби и в културните европейски туристически маршрути;
6. Да се планира в перспектива музейната дейност с нови образователни
програми с оглед и на възможностите за бъдещ подбор на кадри;
7. Издаване на каталози, водачи и други рекламни материали на съвременно
полиграфично ниво;
8. Да се пристъпи към дигитализиране на фондовете и архива и тяхното
обогатяване с нови данни чрез кандидатстване по нови проекти или вътгрешно
финансиране;
9. Да се активизира участието в Европейски проекти и разширяването на
международното сътрудничество;
10. Да се постави началото на активна работа по отдавна замисленото издание
„Археология на България”.

ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МУЗЕЙНА
РАБОТА НА УЧЕНИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАИМ – БАН
1. СЕКЦИЯ ЗА ПРАИСТОРИЯ
ст. н. с. ІІ ст. д-р Явор Бояджиев
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 месец.
Проучването бе съсредоточено в южната периферия на могилата. Продължи изследването
на откритата през 2008 г. крепостна стена. За целта са направени два нови сондажа от
външната, южна страна на падналата вертикално платформа. Финансирането е от гръцка
страна, по договор с Център за гръцка и римска археология – National Hellenic Research
Foundation, Гърция. Проект на СП – „Материална и духовна култура през халколита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Ръководител на спасителни разкопки на обект 21 (Върхари) по път І-5 КърджалиМаказа. Времетраене 6 месеца. Проучени са 4000 м2 площ. Установи се плътно застроено
селище от халколитната епоха с непозната досега архитектура. Около наземна площадка с
размери ~20 м са разположени вкопани помещения – с различна дълбочина (от 0,60 м до
над 4 м спрямо древната повърхност) и размери (от 3-4 м2 до 20-25 м2). Общата площ на
комплекс е около 300 м2. В почти всеки се намира работилница за кремъчни инструменти.
Откриха се и две работилнци за каменни мъниста – най-ранните досега в Европа. Проучени
са 9 жилищно-производствени комплекса с общо 30 по-големи вкопавания. Финасирането е
от НАПИ. 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. 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). Финансиране – община Върбица и
спонсори. Проект на СП – „Материална и духовна култура през халколита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Научен консултант за праисторическите находки и пластове на обект
„Перперикон” (научен ръководител ст. н. с. д. и. н. Н. Овчаров).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Организиране на международен симпозиум „Златното V хилядолетие. Тракия и
съседните райони през каменно-медната епоха”. Участие с два доклада:

- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Проучвания на
селищната могила Юнаците 2002 – 2008 г.
- В. Славчев, Я. Бояджиев. Стратиграфия на Варненския халколитен некропол.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- I. Aslanis, Y. Boyadziev. Die Frühbronzezeitliche Befestigung in Yunatsite. – Cultura si
civilizatiе la Dunarea de Jos, ХХІV, 2008, 93 – 98, ISBN 978-973-1787-00-8
- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the
V-th millennium BC. – Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos, ХХІV, 2008, 23 – 33, ISBN 978973-1787-00-8
- M. Kovacheva, Y. Boyadziev, M. Kostadinova-Avramova, N. Jordanova and F.
Donadini. Updated archeomagnetic data set of the past eight millennia from the Sofia laboratory,
Bulgaria. – Geochemistry, Geophysics, Geosystems. An electronic Journal of the Earth Sciences.
2009, 10, №5, 1 – 6, ISSN: 1525-2027
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Y. Boyadžiev. Early Neolithic Burials in Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica, 2009, 1-31.
ISSN 1310-9537
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова. Нови данни за ранния халколит в
района на селищна могила Юнаците. – Известия на регионален исторически музей
Благоевград. Т. V, 2009, 105 – 111, ISSN: 1311-3526
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Селищна могила
Юнаците – проучвания през 2008 г. – АОР през 2008г. С-я, 2009, 103 – 106, ISSN: 13130889
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
- I. Gatsov, Y. Boyadzhiev (eds.). 2009, The first Neolithic sites in Central /South-EastEuropean Transect, volume I, Early Neolithic sites on the territory of Bulgaria. BAR, in print;
- Y. Boyadzhiev. Early Neolithic Cultures on the Territory of Bulgaria. – In: I. Gatsov, Y.
Boyadzhiev (eds.). The first Neolithic sites in Central /South –East-European Transect, volume I,
Early Neolithic sites on the territory of Bulgaria. BAR, in print, 57 стр.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Я. Бояджиев. Украшения за уста от късния халколит (V хил. пр. Хр.) – In: Saxa
loquuntur. Сборник в чест на Николай Сираков. София, 2009, 263-271. ISBN 978-954-970419-8

2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Проучвания на
селищната могила Юнаците 2002-2008г. – В: Златното V хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха;
- В. Славчев, Я. Бояджиев. Стратиграфия на Варненския халколитен некропол. – В:
Златното V хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха.
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.
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 Zoi Circoni)
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции

БАН.

- Археология и абсолютна хронология. НБУ, 30 часа;
- Лекция „Относителна и абсолютна хронология” – курс за докторанти към НАИМ –

4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 2 дипломанти – 1 от СУ и 1 от НБУ;
- Лятна практика: 1 от СУ, 7 от НБУ, 1 ВТУ – на обект Върхари и селищна могила
Юнаците.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант – НАИМ – БАН.
5. ЕКСПЕРТНА 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 музейния съвет;

- Член на комисия за проверка на книжния фонд;
- Член на комисия в конкурс за научен сътрудник към РИМ-Бургас и РИМ-Шумен;
- Член на комисия по избор на Петранка Неделчева за доктор към НБУ;
- Член на разширения състав на Специализирания научен съвет по геологически
науки при ВАК – 22.10.2009.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии за
научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на дисертационния труд на Петранка Неделчева „Final Neolithic (45003300 BC) and Early Bronze Age (3200-2300 BC) Stone Assemblages in Northern Aegean”;
- Експертно мнение за НАПИ за археологическата ситуация при обект: Е – 85/І – 1/
„Кърджали – Маказа” км 367 + 170 до км 384+839. Пътно кръстовище при км. 378+110
(отклонение за с. Орлица) – 15.04.09.
6. УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ
а) У нас
- Член на редколегията на сп. Известия на Археологическия Институт;
- Член на редколегията на сп. Studia Praehistorica.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участия в радиопредавания: по БНР – програма „Хоризонт” и „Хр. Ботев”;
- Интервюта за телевизии: БНТ, БТВ, Скат, Телекабел;
- Интервюта за ежедневници: „24 часа”, „Труд”, „Новинар”, “Телеграф”, „Марица”,
„Знаме”; Фрог нюз.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на временна изложба „Селищна могила Юнаците – градът на
птиците” (в РИМ – Пазарджик – октомври-декември);
- Халколитно селище Върхари – подготвени текст, снимки и находки за каталог,
постер и експонати към изложба в НАИМ – БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция Праистория;
- Зам. председател на Асоциация на българските археолози.
Петър Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих спасителни археологически проучвания на праисторически обект
Аклади чеири, Черноморец (Разрешение за теренно археологическо проучване

№37/19.01.2009 г.). На площ от 2 дка бяха проучени ок. 70 вкопани структури от късния
неолит (Караново III-IV и IV), ранния халколит, късния халколит и Ранната бронзова
епоха. Открити бяха изключително важни материали свързани с експлоатирането на
полиметалните залежи в Медни рид и най-ранния етап на металургията, отнасящ се към
V хил. ВС. Финансиране: по договор между АМ Созопол и фирма СТАР МИЛ ООД.
Към проект на СП „Материалната култура през неолита в българските земи” и
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Ръководих спасителни археологически проучвания на къснонеолитно селище
Буджака, Созопол (Разрешение за теренно археологическо проучване №176/09.04.2009
г.). Изяснена бе източната граница на праисторическото селище и бе продължено
проучването на вкопана структура, регистрирана през предходната година.
Финансиране: договор 180/11.03.2009 г. между НАИМ – БАН и фирма „ИКАР-В-04
АД”. Към проект на СП „Материалната култура през неолита в българските земи”;
- Участвах като заместник ръководител в проучването на обект от
къснонеолитната, късножелязната и римската епоха при Сърнево, Радневско, АМ
Тракия, ЛОТ 2, обект №5 км 226+600 – км 226+850 (Разрешение за теренно
археологическо проучване №75/30.03.2009 г.). Ръководител н. с. д-р Крум Бъчваров.
Бяха проучени негативни структури на обща площ от ок. 5 дка. Финансиране: договор
между НАИМ – БАН и НАПИ. Към проект на СП „Материална и духовна култура на
неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Участвах като член на екипа в проучването на Тел Провадия-Солницата.
Ръководител проф. д.и.н. Васил Николов. Бяха проучени сектори от античния
погребален комплекс, халколитното селище, халколитната укрепителна система и
халколитния солодобивен комплекс. Финансиране по дарение. Към проект на СП
„Материалната култура през неолита в българските земи” и “Материална и духовна
култура на халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководих научната обработка на праисторически находки и материали от
обект Аклади чеири, Черноморец. Созопол, месец септември. Материалите
произхождат от проучванията на обекта през 2008-2009 г. Те имат важно значение за
изясняване на хронологията и културната идентичност на района през периода VI-V
хил. ВС. Към проект на СП „Материалната култура през неолита в българските земи” и
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Член съм на проект ”Лазерни методи за диагностика в археологията”.
Финансиране НФНИ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- XLVIII Национална археологическа конференция; Кюстендил, 18-21.05.2008 г.
Представих доклад „Проучване на праисторически обекти в района на Созопол”;
- Национална конференция „Археологическите проучвания на Севлиевския
край”; Севлиево, 17-18.09.2009 г. Представих доклад”Праисторически обекти от
землищата на селата Агатово, Градище и Крамолин (по данни от теренни обходи)”;
- Международен симпозиум „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните

райони през каменно-медната епоха”; Пазарджик, 27-30.10.2009 г. Представих доклад
„Поява на медната металургия по Южното Българско Черноморие: По данни от новите
проучвания в Черноморец”;
- Хумболтова конференция „Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem
Balkan”; София, 19-22.11.2009 г. Представих доклад „Archaeological evidence for
paleoclimate change on the southern Bulgarian Black Sea coast in the sixth to third
millennium BC”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- П. Лещаков. Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно селище
Буджака, Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 7174, ISSN 1313-0889
- П. Лещаков, М. Класнаков, Д. Недев. Спасителни археологически разкопки на
праисторически обект в м. Аклади чеири, село Черноморец. – Археологически
открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 74-77, ISSN 1313-0889
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова,
Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен
център Провадия-Солницата: Разкопки през 2008 г. – Археологически открития и
разкопки през 2008 г. София, 2009, 67-70, ISSN 1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- П. Лещаков, М. Класнаков. Праисторически обект Аклади чеири, Черноморец.
– В: Българска Археология 2009. Каталог към изложба.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова,
М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б.
Рангелов. Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г.
Предварителен отчет. София: Фабер, 2009, ISBN 978-954-400-051-6
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участвам в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури
на териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ – БАН и Съвет за
археология на САНИ. В рамките на проекта посетих Археологическия институт в
Белград и Центъра за археологически проучвания във Философски факултет на
Белградския университет, където се запознах с проучванията на неолита и халколита на
територията на Република Сърбия през 2009 г. Работих в библиотеката на
Археологическия институт и библиотеката на акад. Милутин Гарашанин. Посетих
праисторическото селище Дреновац и музеите в Ягодина и Парачин, където се запознах
с материалите от новите проучвания в района. Посещението ми бе осъществено в

периода 29.11 – 05.12.2009 г. Ръководители на проекта: ст.н.с. д.и.н. Васил Николов и
Снежана Горянова (НАИМ – БАН). Финансиране по ЕБР спогодба между Българска
академия на науките и Сръбска академия на науките и изкуствата.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на праисторически обект Аклади чеири, Черноморец – 2
докторанти от НАИМ – БАН и СУ „Св. Климент Охридски”, 3 студенти от СУ „Св.
Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
- Лятна практика на обект №5, ЛОТ 2, АМ Тракия – 7 студенти от СУ „Св.
Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Университета на Лодз.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в организацията на археологическа изложба в АМ Созопол, посветена
на най-новите археологически открития на територията на община Созопол;
- Участие в документален филм от поредицата „TERRA INCOGNITA” посветен
на праисторическия солодобив;
- Интервюта за радиостанции и интернет сайтове свързани с проучване на
праисторически обекти по Южното българско Черноморие.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ноември-декември – секретар на Секция Праистория, НАИМ – БАН.
ст. н. с. I ст. д. и. н. Васил Николов
Научно-изследователската ми дейност през отчетния период беше насочена към
проучване на неолита, халколита и ранната бронзова епоха в българските земи, както и
към популяризиране на тези резултати.
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на тел Солницата край Провадия. Ръководих голям
интердисциплинен екип, който извърши тримесечни разкопки на най-ранния в Европа
праисторическия солодобивен център. Разкрити бяха останките от постройка от
средния халколит, от укрепителната система от средния халколит, и особено от среднои къснохалколитния производствен комплекс. Обитателите на могилата 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”);
- Проучване на тел Караново, Новозагорско. Ръководих разкопки в Западния
сектор на площ 225 кв. м. Продължи проучването на пласта от финалния етап на
обитаване на селищната могила през късния халколит (Към проект „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския

полуостров”);
- Проучване на тел Крън, Казанлъшко. Ръководих разкопките, при които
продължи проучването в централния сектор на площ около 600 кв. м. Ниската неолитна
селищна могила е използвана през ранната бронзова епоха (фаза Кирилово) като
светилище, от което бяха проучени останки от няколко десетки обредни ями. (Към
проект „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”).
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на неолитното селище Ковачево, Санданско (по международен
договор с Университета на Париж І – Пантеон-Сорбона, на ниво БАН). Продължи
изследването на добитите находки от целия период на разкопките с оглед подготовка
на окончателна публикация. (Към проект „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- 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 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”);
- Проучвания и дейности в рамките на проект „България: историческа памет и
национална идентичност”. Разработена е структура на уеб-сайт, подготвени са текстове
за някои праисторически обекти (по договор с ФНИ).
1.3. Участие в научни срещи
а) в страната
- Международна конференция „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха”, организирана от Регионалния исторически музей
- Пазарджик и Националния археологически институт и музей – София и проведена в
Юндола, октомври 2009 г. Докладът ми носи заглавие «Сол и злато»;
- Международен хумболтов симпозиум „Interdisziplinäre Forschungen des
Kulturerbes auf dem Balkan” („Интердисциплинни изследвания на културното
наследство на Балканите”), организиран от Хумболтовия съюз в България с
финансовата подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт” – Бон, София, ноември
2009 г. Представих пленарен доклад „Die interdisziplinäre Erforschung der
Spätvorgeschichte auf bulgarischem Boden” (Интердисциплинни изследвания на късната
праистория в българските земи).
б) В чужбина

- Международен хумболтов симпозиум „Beitrittsprozess der Türkei zur EU und
Ihre Wiederspiegelung auf die Deutsch-Türkischen Beziehungen” Процесът
(„
на
присъединяване на Турция към ЕС и отражението му върху германо-турските
отношения”). Участвах в дискусиите и в кръглата маса.
- Международен хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum
bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.): Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen”
(„Черноморският регион от халколита до желязната епоха (5000 – 500 г. пр. Хр.:
глобалното развитие в светлината на локалното”) в Кишинев, Молдова, октомври 2009
г. Представих доклад „Das vorgeschichtliche Salzgewinnungszentrum Provadia-Solnitsata
und seine Rolle fuer die circumpontischen Kontakte” („Праисторическият солодобивен
център Провадия-Солницата и неговата роля за циркумпонтийските контакти”).
- Международен хумболтов симпозиум "Die ZEIT - Dimensionen und Strukturen in
Kultur und Wissenschaft" („Времето - параметри и структури в културата и науката”),
Грац, Австрия, ноември 2009. Представих доклад „Die Kategorie „Zeit” in der
Spätvorgeschichte des Ostbalkans” Категорията
(„
„време” в късната праистория на
Източните Балкани”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. В списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- В. Николов. Светилище от ранната бронзова епоха на тел Казанлък. Археология, 2008, 1-4, 23 – 33, ISSN 0324-1203
- В. Николов. Използване на солта от древността до наши дни. - Наука, 2009, 1,
30 – 33, ISSN 0861-3362
- В. Николов. Рец. за книгата С. Чохаджиев. Неолитни и халколитни култури в
басейна на река Струма. В. Търново, 2007. - Археология, 2008, 1-4, 184 – 189, ISSN
0324-1203
2.2. В сборници от конгреси и конференции, в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат
- V. Nikolov. On the Semantics of the Neolithic Altars. – In: J. Marler, M. R. Dexter
(eds.). Signs of Civilization. Neolithic Symbol System of Southeast Europe. Novi Sad Sebastopol, 2009, 141 – 144, ISBN 0-9815249-1-5
- B. Ranguelov, V. Nikolov. The most ancient salt production factory in Europe and
the oldest seismic event documented to the region of Provadia. - In: 5th Congress of Balkan
Geophysical Society. Geophisics at the Cross-Roads. International Conference and Technical
Exhibition - Belgrade, Serbia, 10-16 May 2009. Belgrade, 2009, N 6491.
2.2.1.2. Приети за печат
- V. Nikolov. Neue Forschungsthemen in der späten Vorgeschichte: Lyubimets und
Provadia (Ostbulgarien). – In: Gedenkschrift für Jan Lichardus. Halle, 2010.
- V. Nikolov. Tell Karanovo, Südbulgarien: Das große Apsidenhaus. - In: Festschrift
für Kornelija Minichreiter. Zagreb, 2010.
- V. Nikolov. Die Kategorie „Zeit” in der Spätvorgeschichte des Ostbalkans. – In: Die

ZEIT – Dimensionen und Strukturen in Kultur und Wissenschaft. Graz, 2010.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. излезли от печат
- В. Николов. Среднохалколитна отбранителна система на тел ПровадияСолницата. – В: Б. Петрунова и др. (ред.). Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, I.
София, 2009, 7-14, ISBN 978-954-92395-1-5
- В. Николов. Ретроспекция на солта. – В: Проблеми и предизвикателства на
археологическите и културно-историческите проучвания, І. Археология и култура.
Пловдив, 2009, 54-62, ISBN 978-954-423-529-1
- В. Николов. Технология на праисторическото производство на сол в Провадия
Солницата. - В: В. Григоров и др. (ред.). Eurika. In honorem Ludmilae DonchevaePetkovae. София, 2009, 1-7, ISBN 978-954-92395-4-6
- В. Николов. Сакрални комплекси през ранната бронзова епоха в Казанлъшкото
поле. – В: Saxa loquuntur. Сборник в чест на Николай Сираков. София, 2009, 293-300.
ISBN 978-954-9704-19-8
- B. Ranguelov, V. Nikolov. Geodesy methods – support to archaeoseismology in
Bulgaria. – In: Modern technologies, education and professional practice in geodesy and
related fields (19th international symposium). Sofia, 2009, 17 – 26;
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова,
Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен
център Провадия-Солницата: разкопки през 2008 г. - В: Археологически открития и
разкопки през 2008 г. София, 2009, 67 – 70.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- V. Nikolov. Die interdisziplinäre Erforschung der Spätvorgeschichte auf
bulgarischem Boden. – In: Interdisziplinäre Forschungen des Kulturerbes auf dem Balkan.
Sofia, 2010.
2.3. Издадени научни книги
2.3.2. У нас
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова,
М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б.
Рангелов. Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г.
Предварителен отчет. София, 2009, 132 с., ISBN 978-954-400-051-6
В колективната монография автор на:
В. Николов. Постройка 5 (допълнителни изследвания). Колективна находка от
сърпове, 38 – 42;
В. Николов. Отбранителна система, 66 – 71;
В. Николов. Теренни наблюдения и технология на производството на сол, 110 –
114.
3. МЕЖДУНАРОДНО 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-сръбски проект за проучване
на древните култури в централнобалканската зона (по международен договор със
САНУ, на ниво БАН).
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител съм от българска страна на българо-австрийска експедиция на
селищната могила Караново, Новозагорско (по международен договор с Университет
Залцбург, Австрия, на институтско ниво).
3.4. 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 ИКОМ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
а) В страната
- Курс лекции „Късна праистория на българските земи” – 30 часа, пролетен
семестър на уч. 2008/2009 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2009/2010 г. –
бакалавърска програма, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
- Курс лекции „Неолитизация на Предна Азия и Югоизточна Европа” - 25 часа,
есенен семестър на уч. 2009/2010 г., магистърска програма за задочни студенти, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”;
- Лекция пред докторантския семинар в НАИМ - „Актуални проблеми на
проучванията на късната праистория в българските земи”.
4.1.2. Дипломанти и лятна практика на студенти
- Лятна практика на 1 студент от ВТУ „Кирил и Методий”, 2 студенти от
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и 1 студент от НХА „Николай
Павлович”.
4.1.3. Научно ръководство на докторанти;
- Докторанти: 3 в НАИМ – БАН.
4.2. Следдипломна специализация
- Консултант на археологически разкопки, ръководени от млади колеги - 4 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 Експертния съвет на Центъра за подводна археология – Созопол;
- Член на комисия на конкурс за научни сътрудници в регионалните исторически
музеи в Шумен и Бургас.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензент на три дисертации за получаване на научната степен “доктор” (2 на
докторанти от НАИМ – БАН, 1 от СУ „Кл. Охридски”);
- Пет писмени препоръки за получаване на изследователски стипендии в
Германия, Франция, Турция и Гърция.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор съм на списание Археология, издание на НАИМ. Подготвени и
са издадени кн. 1-4, 2008 и 1-2, 2009; подготвена и е предадена за печат кн. 3-4, 2009;
- Главен редактор съм на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ.
Подготвен е том 13, 2009;
- Научен редактор съм на колективната монография: В. Николов, В. Петрова, К.
Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Д. Такорова, К.
Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б. Рангелов. Провадия-Солницата:
археологически разкопки и изследвания през 2008 г. Предварителен отчет. София,
2009, 132 с.
б) В чужбина
- Член съм на редколегията на годишника Старинар, издание на
Археологическия институт в Белград, Сърбия. Участвах в подготовката на предадения
за печат т. 58;
- 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, Казанлък, Провадия и Варна, за Националното радио и други големи радиа, за
БТА и Агенция Фокус, чрез участие в радио- и телевизионни предавания;

- Представяне пред широка публика на книгата: В. Николов, В. Петрова, К.
Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Д. Такорова, К.
Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б. Рангелов. Провадия-Солницата:
археологически разкопки и изследвания през 2008 г. Предварителен отчет. София,
2009, както и на резултатите от проучването на същия обект - Провадия, юни 2009 г.;
- Пресконференция за резултатите от проучванията на ранното тракийско
светилище на могилата до Крън - Крън, юли 2009 г.;
- Пресконференция в БТА за хумболтовия симпозиум „Интердисциплинни
изследвания на културното наследство на Балканите” и резултатите от проучването на
праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на български научни организации и комитети;
- Председател съм на Хумболтовия съюз в България;
- Бях председател на Организационния комитет на хумболтовия симпозиум
„Интердисциплинни изследвания на културното наследство на Балканите”, проведен
през ноември 2009 г. в София;
- Член съм на Управителния съвет на Национално движение „Българско
наследство“.
10. НАГРАДИ
- Бях награден от президента на Федерална република Германия Хорст Кьолер с
„Орден за заслуги на Федерална република Германия” („Bundesverdienstkreuz”), на
лента – юни 2009 г.
ст. н. с. д-р Стефанка Иванова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих проучвания в Източните Родопи по темата „Заселване на Източните
Родопи през ранните праисторически епохи. Палеолит. Скални структури (неолит,
енеолит)” Работата по темата започва 2004 година и продължава. Проучванията
включват теренни обхождания, сондажни проучвания, археологически разкопки.
Финансират се от спонсори. Проучванията се проведоха периода август-септември и
октомври-ноември.
- Палеолит – бяха проучени 4 пещери от пещерния комплекс Арката.
Разузнавателните сондажи достигнаха до дъното на пещерите. С точни стратиграфски
позиции са взети проби за поленов анализ и анализ на дребни бозайници. Материалите
са предадени на специалисти за обработка. Проучване на пещерни плейстоценски
седименти се извършват за пръв път в Източните Родопи. Беше установен механизма на
седиментообразуване. В по-високо разположените пластове, непосредствено под тънък
пласт със следи от заселване през енеолитната епоха се намира пласт със следи от
заселване по времето на късния палеолит (25000 – 15000 год ВР) – Беше разширен
минологодишния сондаж и големият брой артефакти потвърждават активно заселване
на Арката през къснопалеолитната епоха. Приблизително бяха установено границите на

заселваната площ.
- Ранен палеолит – продължиха обхожданията и събиране на артефакти в
района на с. Бенковски. По технико-типологическите си характеристики множеството
добити материали се отнасят към по-ранна фаза на ранния палеолит. Бе установен
районът на първичното местоположение на артефактите. Няколко геоложки разреза
дават богата информация за голямата перспективност за по-нататъшно проучване на
обекта чрез археологически разкопки. Това са първите доказателства за заселване на
района през раннопалеолитната епоха. Новите открития увеличават доказателствата за
заселване на европейския континент от рода Хомо през земите на Балканския п-ов.
- Скални комплекси – бяха открити и документирани 3 нови скални комплекса
в района на Маджарово. Допълнително бяха обходени, документирани и преразгледани
4 познати скални комплекса с оглед разширяване на базата данни за различните групи
скални трапецовидни ниши и тяхното значение.
- Член съм на екипа от българска страна на двустранен проект със CENIEH, под
надслов „Eastern Rhodopes: en la ruta de las migrationes humanas en Pleistoceno de
Eurasia” (ръководители – д-р С. Иванова, Dr. A. Mateos);
- Член съм на екипа провеждащ разкопки на Пещерата Козарника – Българофренски проект. Разкопките се проведоха месеците юни – юли.
1.2. Други изследователски теми
- Продължих обработката на палеолитни кремъчни колекции от района на
Западните Родопи във връзка с темата „Най-ранни следи от заселване на Западните
Родопи”. Материалите са добити при археологически разкопки (ръководител С.
Иванова) и се обработват за планирана поредица за палеолита на Западните Родопи, от
която вече бе публикуван първи том.
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- S. Ivanova. Excavation de la cave Kozarnika, sondage IV, annee 2009. – Projet de
recherché conjoint „Les plus anciennes manifestation de la presence humaine dans les
Balkans”. Mission Préhistorique Française en Bulgarie du Nord (MAE);
- Coopération Scientifique et Technique ABS (Bulgarie)/IPGQ (Univ. Bx I)
Convention d'échanges ABS (Bulgarie)/CNRS (France), 2009.
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- С. Иванова. Раннопалеолитни ансамбли от пещерата Козарника. Saxa Loquuntur
Сборник в чест на 65 годишнината на Николай Сираков. Авалон, София 2009, 29-57,
ISBN 978-954-9704-19-8
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участвам в българо-френски проект „Най-древните човешки култури в Северна
България и корелацията им с културното развитие и палеоекологичните промени през
плейстоцена в Европа” като отговорник на сондаж.

ст. н. с. ІI ст д-р Николай Атанасов Сираков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователскu 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:
А. Разкопки на палеолитния обект Козарника (съръководител от българска
страна), Белоградчишко, които обхванаха:
а) проучване на средните етапи на ранния палеолит в контекста на долните фациеси
на пласт 11b и в пл.11с на площ от 6 кв.м. в сектори 7 и 8;
б) седиментите включващи прослойките 11с, пл 12 и горната част на пл.13а на 4
кв. м. в сектор 12, които съдържат средни и ранни етапи на ранния палеолит;
в) част от среднопалеолитната секвенция в тъмната зона на пещерата в сектори
72 – 75;
г) интердисциплинно сътрудничество с друг международен проект- в областта
на тефрологията, за допълващо и коригиращо датиране на културните процеси чрез
хронологията на вулканичната дейност през средния и късния палеолит.Обсъждане на
стратиграфията и съвместно вземане на серия проби с д-р Dustin White член на проекта
от Оксфорд.
д) стратиграфски корелации на новоразкопаните участъци с основните профили
с въвеждане на разпознатите напоследък седиментологични фациеси и по-детайлни и
фини литостратиграфски подразделения;
е) въвеждане на по-големи извадки в приложението на нови подходи в подбора и
използването на палеонтологическите материали за обогатяване на данните за
биостратиграфските зони. Подсилване на аргументите за отнасяне на най-долните
антропични нива към първата половина на ранния плейстоцен чрез подчертаване
присъствието на безспорно маркерни видове за този период.
Б. 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 четвърти пореден сондаж,
вече при самия вход, където освен вероятността за начална фаза на късния палеолит
свързана с традиции от граветски тип,с аналогии в Козарника възникна възможност и
за по-късно датиране на част от находките – към средните фази на същата традиция.
1.2. Други изследователски теми
- Изследователски престой, две седмици в Университета Бордо 1 където
продължих актуализацията на базата данни за сравнителните проучвания на
палеолитните ансамбли от Козарника и от другите карстови обекти в района както и на
кремъчни ансамбли от по-късни периоди. Заедно с ежегодното попълване на
информацията 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 324 с., вкл. 145 фиг., 48 табл.);
- 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 у нас и в Северна Гърция.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад Н. Сираков „Българо-френски пручвания на палеолита в
Белоградчишко”. ХLVIII Национална Археол. Конференция, 18-21 май 2009г.
Кюстендил.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Сираков, Н., Гуадели, Ж.-Л., Сиракова,С., Иванова, С., Попов В. Ферие,К.,
Леблан, Ж.Кл., Фернандез, Ф., Танева, С., Димитрова, И., Спасов, Р. 2009
Археологически проучвания в пещера Козарника, Белоградчишко: ранен и среден
палеолит. В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ БАН, София, с.
23-27, вкл.3 обр.;
- Танева, С., Сираков, Н., Гуадели, Ж.Л., Ферие, К., Леблан, Ж.Кл.,
Фернандез,Ф., Атанасов, Б. 2009. Сондажно проучване в пещера Големи печ: палеолит,
ранножелязна епоха. В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ БАН,
София, с. 28-32, вкл.3 обр.;
- Гуадели, А., Крумов,И., Сираков,Н., Гуадели, Ж.-Л., Ферие, К. 2009. Сондажно
проучване в пещера Редака ІІ: антропични следи от средния и късния палеолит в
контекста на леговища на плейстоценски хищници. Археологически открития и
разкопки през 2008 г., НАИМ БАН, София, с. 32-36, вкл.3 обр.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009
- Гуадели, Ж.Л., Сираков, Н., Сиракова, С., Иванова, С., Танева, С.,
Димитрова,И. Българо-френски проучвания на палеолита в Белоградчишко: пещера
Козарника. В: Българска археология 2009, Каталог, 3с.,вкл. 4 обр., София;
- Гуадели, А., Сираков, Н., Гуадели, Ж.-Л., Фернандез, Ф. Българо-френски
проучвания на палеолита в Белоградчишко: пещера Редака ІІ. В: Българска археология
2009, Каталог, 3с.,вкл. 4 обр., София.
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Sirakov, N. 2009. Kozarnika. Les Industries lithiques. Introduction. – In: Guadelli, J.
L. et Sirakov., N. (eds) Rapport anuel 2009 du Projet de recherche conjoint LEA «BINEK»
soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 45-48;

- Sirakov, N., Sirakova, S., Ivanova, S.,Taneva, S., Dimitrova, I., Hodkievitch, A. avec
la collaboration de Guadelli, A. 2009. Kozarnika. Les Industries lithiques. In : Guadelli,J.-L.
et Sirakov.,N.(Eds) Rapport annuel 2009 du Projet de recherche conjoint LEA «BINEK»
soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 49-65, 8 figs;
- Sirakov, N. (dessins et cliches S.Taneva et A.Guadelli) 2009. La grotte Redaka II.
Les industries lithiques. – In : Guadelli,J. L. et Sirakov.,N. (eds) Rapport annuel 2009 du
Projet de recherche conjoint LEA «BINEK» soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 89-96, 8
figs;
- Guadelli, A., Guadelli, J.-L., Sirakov, N. 2009. Les fouiiles à Redaka II: Conclusions
et perspectives. – In: Guadelli, J. L. et Sirakov.,N. (eds) Rapport annuel 2009 du Projet de
recherche conjoint LEA «BINEK» soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 97-98.
2.2.1.2. Дадени за печат 2009
- Sirakov N., Guadelli J.-L., Ivanova S., Sirakova S., Boudadi-Maligne M., Dimitrova
I., Fernandez Ph., Ferrier C., Guadelli A., Kroumov I., Leblanc J.-Cl., Mallye J.-B.,Miteva V.,
Popov V., Spassov R., Taneva S., Tsanova Ts. In press. Une très ancienne présence humaine
continue dans les Balkans et les débuts de la colonisation de l’Euroasie occidentale. Un
témoin pléistocène ancien de Paléolithique inférieur dans la grotte Kozarnika (Bulgarie du
Nord-Ouest). Actes du Colloque international: „Les premiéres expantions humaines en
Eurasie à partir d’Afrique. Facteurs limitants ou favorisants”, Paris 26-28 novembre 2008, 8
p. 10 figs;
- Ferrier C., Guadelli J.-L., Sirakov N. in press. Dating of the Middle Palaeolithic
sequence: confrontation of the geological, biochronological data and the radiometric datings.
– In: J. K. Kozlowski, B. Ginter, J.-L. Guadelli, S. Sirakova (Eds), Excavations in Temnata
Cave, Volume 2.2. Middle Palaeolithic, 3p;
- Sirakov N., Sirakova S., Taneva S. Ensemble lithique de Scala Sotiros, Thassos.
Descriptions pour le catalogue de départ, classification préliminaire. In : H. KoukouliHrysanthaki (ed.), Excavations of Skala Sotiros, a Bronze Age settlement, 5 p. 3 Pl.
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”. След 2006 г. 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

4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 2 дипломанти – бакалавърска теза от НБУ;
- 1 дипломант – магистерска теза от НБУ;
- 10 студенти, лятна практика от НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант в НАИМ, успешно защитил през декември 2009;
- 1 докторант в НБУ пред защита;
- Научен консултант на докторант на самостоятелна подготовка в НАИМ,
успешно защитил през декември 2009.
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, и на други обекти в Белоградчишкия карст от 25 юни до 30 юли.
5. ЕКПЕРТНА 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 АИМ 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 БНР за страната и чужбина;
- 2 участия в материали и репортажи в централни месечни списания;
- 3материала в местни ежедневници;
- 4 репортажа за централни и локални български телевизии.
ст. н. с. ІI ст. д-р Свобода Желязкова 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 юни – юли и обхванаха сектори 7 и 8 на квадрати F,

G, Н в сондаж І, където съм ръководител на този сектор. Започнахме разкриване на
пластове от дълбочина 615 и до края на сезона достигнахме дълбочина 645 см. Бяха
проучени пластове 11b и 11с. Кремъчният и костен материал разкрит в тези пластове се
отнася към средните фази на ранния палеолит. Интересно е да се спомене, че сред
костния материал бяха открити два зъба на мечки, единият на мече бебе, а другият на
мечка около 6,7 години.
Финансирането на този проект се осъществява по договора между БАН и CNRS.
Тези разкопки са към проект на Секция Праистория „Културното развитие на
Балканите през палеолита”.
1.2. Други изследователски теми:
- 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 теренни обхождания по
трасето на магистралите „Марица” и „Тракия”. Кремъчните материали от тези обекти
се отнасят към късен неолит и ранен енеолит. Събраните материали са изследвани с
актуална и еднаква методика за колекциите от съответните епохи на всички проучени
обекти в България, което създава наистина широка база за сравнение с други подобни
материали от Балканите и Европа.Технико типологическият анализ се базира на около
800 артефакта, които се разпределят по следния начин: почти не се разкриват ядра, но
малкият им брой показва, че са предимно едноплощадкови за пластини. Оръдията са
предимно ретуширани пластини, стъргалки – различни видове др.;
- По същата по-горе спомената тема обогатихме изследванията с някои нови
материали от обекти във Врачански район. По-голяма част от материала е от обекти в
Градешница, Градището. Технико-типологическият анализ на тези кремъчни колекции
показва, независимо че са разделени в три нива (А, В, С), от изследванията на Богдан
Николов, нямат някакви съществени типологически различия. Почти не се срещат ядра,
ако има такива, то те са едноплощадкови за пластини. Не се разкрива й голямо
разнообразие сред оръдията – преобладават ретушираните пластини, стъргалките
различни видове и за разлика от други колекции присъстват резци. Таблата и другия
илюстративен материал както й аналитичната част са подготвени вече за публикация;
- По тема „Културно развитие на Балканите през холоцена в светлината на
каменните ансамбли” участвам в сътрудничество в обработка на музейни кремъчни
колекции от енеолита и бронза, от разкопки в Северна Гърция.
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Сираков, Н., Гуадели, Ж.-Л., Сиракова, С., Иванова, С., Попов В. Ферие, К.,
Леблан, Ж.Кл., Фернандез, Ф., Танева, С., Димитрова, И., Спасов, Р. 2009.
Археологически проучвания в пещера Козарника, Белоградчишко: ранен и среден
палеолит. В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ – БАН, София,
с. 23 – 27, вкл. 3 обр.;
- Сиракова С., Златева-Узунова Р. Резултати от технико-типологически и
суровинен анализ на късноенеолитния кремъчен ансамбъл от обект Заминец.
В:”Приноси към Българската археология „ сб. В чест на 85-годишнината от рождението
на ст.н.с. Соня Георгиева, София, 2009, ИВРАЙ, 24 – 45;
- S. Sirakova, R. Zlateva. Eneolithic and Early Bronze Age Chipped Stone

assemblages from the settlement Tell Ezero, South Bulgaria. In: Saxa Loquuntur, Avalon,
2009, 273 – 293;
- S. Sirakova. Middle Palaeolithic leaf points from Bulgaria. In: Saxa Loquuntur,
Avalon, 2009, 119 – 141.
2.1.3.2. Приети за печат 2009
- Гуадели, Ж. Л., Сираков, Н., Сиракова, С., Иванова, С., Танева, С., Димитрова,
И. Българо-френски проучвания на палеолита в Белоградчишко : пещера Козарника. В:
Българска археология 2009, Каталог, 3с., вкл. 4 обр., София.
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Sirakov, N., Sirakova, S., Ivanova, S.,Taneva,S., Dimitrova, I., Hodkievitch, A. avec
la collaboration de Guadelli, A. 2009. Kozarnika. Les Industries lithiques. In : Guadelli,J.-L.
et Sirakov.,N.(Eds) Rapport annuel 2009 du Projet de recherche conjoint LEA «BINEK»
soumis au MAE et Univ. Bordeaux I, pp 49 – 65, 8 figs.
2.2.1.2. Дадени за печат 2009
- Sirakov N., Guadelli J.-L., Ivanova S., Sirakova S., Boudadi-Maligne M., Dimitrova
I., Fernandez Ph., Ferrier C., Guadelli A., Kroumov I., Leblanc J.-Cl., Mallye J.-B.,Miteva V.,
Popov V., Spassov R., Taneva S., Tsanova Ts. In press. Une très ancienne présence humaine
continue dans les Balkans et les débuts de la colonisation de l’Euroasie occidentale.Un témoin
pléistocène ancien de Paléolithique inférieur dans la grotte Kozarnika (Bulgarie du NordOuest). Actes du Colloque international: „Les premiéres expantions humaines en Eurasie à
partir d’Afrique. Facteurs limitants ou favorisants’’, Paris 26 – 28 novembre 2008, 8 p. 10
figs;
- Sirakov N., Sirakova S., Taneva S. Ensemble lithique de Scala Sotiros, Thassos.
Descriptions pour le catalogue de départ, classification préliminaire. In : H. KoukouliHrysanthaki (ed.), Excavations of Skala Sotiros, A Bronze Age settlement, 5 p. 3 Pl.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Съръководител 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”. В рамките на
международното сътрудничество по проекта взех участие в работна сесия през
месеците септември и октомври свързана с обработка и анализ на кремъчните колекции
от стационарните ни проучвания в пещера Козарника и подготовка на годишен отчет с
резултатите от разкопките от последния сезон;
- През месец юни по ЕБР бях в командировка в Бордо, Франция, за две седмици,
където работих в Институтската библиотека и продължих попълването на база данни
за сравнителните проучвания на палеолитните ансамбли от Козарника и от други
карстови обекти в района, както и на кремъчни ансамбли от по-късни периоди;
- През месец май взех участие в годишната археологическа конференция, която
се проведе в Кюстендил;

- През годината изпълнявах (в продължение на 5 месеца) длъжността
ръководител на Секция Праистория.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2 Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 1 дипломант – бакалавърска теза от НБУ;
- 5 студенти, лятна практика от НБУ.
ст. н. с. д-р Мария Гюрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми свързани с разкопки
А/ 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 (18.08 – 4.09.20092008)
(палеолит);
Б/ В рамките на проекта на секцията „Материална и духовна култура на неолита
в българските земи в контекста на Балканския полуостров”:
- Участие в разкопките обект 5, ЛОТ 2 АМТ при Сърнево, община Раднево;
ръководител на екипа – н. с. К. Бъчваров (8-17.07.2009).
1.2. Други изследователски теми
А/ 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 Ковачево – престой в базата в Катунци, 2 – 8.05.2009;
- Къснонеолитен ансамбъл от обект Сърнево, община Раднево; разкопки – 2009,
р-л К. Бъчваров;
- Неолитен и халколитен ансамбъл от праисторическото селище Дреновац
(Сърбия, Парачин – разкопки на С. Перич през 2005 и 2006) – Парачин, Сърбия, 2127.04.2009;
- Проучване на материали от Власац и Ариа Баби (района на Железни Врата,
Сърбия – разкопки на Д. Борич 2005-2007). Материалът е обработен, подготвен и
предаден за печат;
- Проучване на кремъчна колекция от Скела Кладовей (района на Железни
Врата, Румъния – разкопки на К. Бонсал). Материалът е обработен, подготвен и
предаден за печат.
Б/ 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:
- Халколитно селище в местността „Кайнак дере” до с. Кошарна, Русенско;

разкопки – 2009, р-л Димитър Чернаков;
- Халколитна колекция от обект Иваново, Шуменско; разкопки – 2009, р-л С.
Венелинова;
- Халколитна колекция от селищна могила Бургас; разкопки – 2009, р-л М.
Класнаков;
- Халколитна колекция от обект Стария Азмак, с. Хаджидимитрово (Ямболско);
разкопки – 2009, р-л Ч. Кирилов.
В) Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха:
- Скален култов комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко градище, община
Любимец; разкопки – 2009, р-л Г. Нехризов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- 48 НАК, Кюстендил, 18-21.05.2009;
- Международна конференция: „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха”, 27-30 октомври 2009 г., Юндола. Презентация на
тема: „Chalcolithic Flint Assemblages: Trajectory to the Regional Diversity/Similarity”.
б) В чужбина
- Editorial meeting of team 2 of EARTH project (Early Agricultural Remnants and
Technical Heritage – ESF0. Juan-les-Pins, France, 26.02 – 4.-03. 2009. Обсъждане на
статиите на членовете на екипа за монографията „Exploring and explaining diversity in
agricultural technology”. ESF Publication, Oxbow;
- 15та годишна конференция на Асоциацията на Европейските Археолози, Riva
del Garda, Italy: Главен организатор на научна сесия “Balkan Flint” in SE European
Prehistory: Chronological, Cultural and Social Perspectives”, съорганизатори C. Bonsall
(UK), B. Voytek (USA), D. Borić (Serbia/UK).Представени 2 презентации – въведение в
темата и основен доклад: “Archaeological background of the ‘Balkan flint’ problem:
evidence from Bulgaria”;
- 30.11 – 3.12.2009 – участие с презентация в workshop на CENIEH (Бургос,
Испания) в рамките на темата „Eastern Rhodopes: en la ruta de las migrationes humanas en
Pleistoceno de Eurasia” от испано-български проект „Coordinación de estudios sobre las
primeras ocupaciones humanas en Eurasia: intercambios científicos Bulgaria – España”.
Eastern Rhodopes: en la ruta de las migrationes humanas en Pleistoceno de Eurasia”.
Презентация на тема: Early humans remains from the Rhodopes: perspective of the research.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Gurova. Connotations fonctionnelles des grandes lames : Exemple de la Bulgarie.
- Archaeologia Bulgarica, in print (15 pp, 6 figs.).
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.

- M. Gurova, C. Bonsall. ‘Balkan flint’ in south-eastern European prehistory:
chronological, cultural and social perspectives. – The European Archaeologist, 32, 2009/2010,
30, ISSN 1022-1035
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- С. Иванова, М. Гюрова. Сондажно археологическо проучване в скалния навес
Арката, Източни Родопи. – АОР през 2008. София, 2009, 36-40, ISSN 1313-0889
- Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила № 1 до
с. Кошарна (Русенско). – АОР през 2008. София, 2009, 90-93, ISSN 1313-0889
- М. Класнаков, Т. Стефанова, М. Гюрова. Сондажни разкопки на селищна
могила Бургас през 2008. – АОР през 2008. София, 2009, 77-80, ISSN 1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 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 2009 г
- M. Gurova. Outillages lithiques préhistoriques de la Bulgarie et le problème de
‘fossiles directeurs’. – In: G. Kourtessi-Philippakis (éd.), La préhistoire
du Sud-Est Européen: traditions et innovations. Paris, De Boccard, 2008 (Etudes balkaniques
15), 161-175, ISBN 2-910860-14-0; ISSN 2102-5525
2.2.1.2. Приети за печат през 2008 г.
- M. Gurova. Toward the meaning of flint grave-goods: a case study from Bulgaria (16
p., 6 figs.). – Proceedings of the International conference “The Neo-Eneolithic Period in
Ventral and South-Eastern Europe”. In honorem of the 85th Birth Anniversary of E. Comşa,
Bucarest, Romania,
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Гюрова. Кремъчният фактор в неолитизационния дебат. – В: LAUREA. In
honorem Margaritae Vaklinova (Книга II), София, 1-14, ISBN 978-959-92395-2-2
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Gurova. Chalcolithic Flint Assemblages: Trajectory to the Regional
Diversity/Similarity. – Сборник доклади от конференцията „Златното пето хилядолетие.
Тракия и съседните райони през халколита” (12 pp, 6 figs.).

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.
- Член на проект на ниво БАН – САНИ „Archaeological cultures on the territory of
Bulgaria and Serbia”, subtitle „Context between Thracia and Central Balkan zone during the
Neolithic and Copper Age” („Археологически култури на територията на България и
Сърбия”, с подзаглавие – „Контекст между Тракия и Централната Балканска зона през
неолита и халколита”).
в) Участие в проекти в чужбина
- Член на международен проект EARTH (Early Agricultural Remnants and
Technical Heritage) под ръководство на проф. Патриша Андерсън, Франция (Prof.Patricia
Anderson, CEPAM, France). Проектът е към Европейската научна фондация и е на етап
подготовка на многотомно издание (ESF Publication);
- Член на Международен проект “Troia Projekt”, координиран от Университета в
Тюбинген, Германия под ръководството на проф. Е. Перницка (Prof. E. Pernicka). На
този етап се подготвя многотомна публикация на проучванията на Троя;
- Член на екипа от българска страна на двустранен проект по проучване на
следите от първите човешки заселвания в Евразия („Coordinaci
ón de estudios sobre las
primeras ocupaciones humanas en Eurasia: intercambios científicos Bulgaria – España”), към
CENIEH, Испания. Ръководители – ст. н. с. д-р С. Иванова (НАИМ) и д-р А. Матеос
(Dr. A. Mateos, CENIEH). В рамките на този проект – 22-29.06.2007 – командировка в
Барселона и контакти с колеги праисторици и трасолoзи от CSIC (Consejo Superior de
Investigationes Cientificas – Tecnologia Prehistorica) (Juan Jose Gibaja, Ignacio Clemente –
Conte);
- Член на екипа от българска страна на разширението към горепосочения
двустранен проект с CENIEH, под надслов „Eastern Rhodopes: en la ruta de las
migrationes humanas en Pleistoceno de Eurasia” (ръководители – д-р С. Иванова, Dr. A.
Mateos);
- Ръководител на екипа от българска страна на двустранен българо-английски
проект по проблема на т.нар. `балкански флинт` „Pilot study of ‘Balkan’ flint sources and
exchange networks in Neolithic SE Europe”. Ръководител от английска страна – проф. К.
Бонсал (Prof. C. Bonsall, Edingurgh University);
- Член на екипа от българска страна на международен проект върху
праисторията на района на Железни Врата „Prehistory of the Danube Gorges and its
Hinterlands“ . Ръководител на проекта д-р Д. Борич, Белград/Кардиф (Dr. Du
šan Borić,
Belgrade/Kardiff);
- Член на международен проект „Средното Поморавие в неолитизацията на
Югоизточна 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 (Нидерландски
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 (Prof. Jean Guilaine), Колеж дю Франс.
- От май 2008 – член на управителния съвет на Асоциацията на българските
археолози (АБА);
- От 2009 - Чуждестранен член (статут СНН) на Екип по археометрия към Фонд
за проучване на обществото и културата (Equipe en éométrie
arch
auprès de Fonds de
recherche sur la société et la culture), Québec, Canada.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Участие в проект на НАИМ „Докторантско училище 2009”. Лекция на тема:
Праисторическите кремъчни ансамбли: методология, диагностика и интерпретация НАИМ, 15.04.2009;
- Участие в лекционния курс на Американския Изследователски Център (ARC) в
София: 19.10.2009. Лекция на тема: Towards an Understanding of Early Neolithic
Populations: A Flint perspective from Bulgaria.
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране на лекция от тематичния семинар на Секцията: лектор Dr. Dušan
Borić: Absolute dating of metallurgical innovation in the Vinča culture of the
аlkans”
B
–
НАИМ, 13.04.2009.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния Съвет на НАИМ – БАН.
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 Praehistoriсa.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- ИД Научен секретар на НАИМ – БАН – 7.10-22.12.2009.
11. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИ НАУЧНИ ИЗЯВИ
в) чужбина
- 15-та годишна конференция на Асоциацията на Европейските Археолози, Riva

del Garda, Italy: Главен организатор на научна сесия „Balkan Flint” in SE European
Prehistory: Chronological, Cultural and Social Perspectives”, съорганизатори C. Bonsall
(UK), B. Voytek (USA), D. Borić (Serbia/UK).Представени 2 презентации – въведение в
темата и основен доклад: “Archaeological background of the ‘Balkan flint’ problem:
evidence from Bulgaria.
ст. н. с. ІІ ст. д. и. н. Иван Гацов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на каменна колекция от неолитно селище Барчин, район Енишехир,
Турция - 21.02 – 04.03.2009 г., в Холандския Археологически Институт, Истанбул;
- Обработка на праисторически каменни колекции от Северозападна Анатолия –
17.07 – 30.07.2009г. – в базата на експедиция Троя при с. Тевфикия, и в град Чанаккале,
Турция.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Гр. Миколаев, Украйна, 18.02 – 21.02.2009 г. – участие в конференция в памет
на проф. В. Станко, Одески Университет, с доклад на тема: „Lithic assemblages from
Aruchlo I, Georgia”;
- Истанбул, Република Турция, 23.02 – 24.02.2009г, участие в уъркшоп „The
Neolithic Period Workshop 2, Attempt for Sharing Information and Constructing a
Chronology for the Neolithic Period in Western Anatolia and Thrace”;
- Краков, Полша за периода 12.05 – 17.05.2009г, във връзка реализиране на
преподавателска мобилност по програма Сократ/Еразъм и изнасяне на цикъл от лекции
в Ягелонския университет;
- Тюбинген, Германия за периода 07.05 – 12.05.2009г във връзка участие в
научна конференция с доклад „Early Bronze Age assemblages in North Aegean”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в списания и поредици
2.2.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- I. Gatsov. Prehistoric Chipped Stone Assemblages from Eastern Thrace and the
South Marmara Region 7th – 5th mill. B. C.”, (BAR IS1904), ISBN 978 1 4073 02432 3,
Oxford 2009, 136 с.
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- I. Gatsov, Ya. Boyadzhiev (eds.). 2009. The first Neolithic sites in Central /SouthEast-European Transect, volume I, Early Neolithic sites on the territory of Bulgaria. BAR, in
print;

- I. Gatsov, P. Nedelcheva. Lithic production of the Earliest Neolithic in the present
day Bulgarian land. In: I. Gatsov , Ya. Boyadzhiev .(eds.). 2009, The first Neolithic sites in
Central /South – East-European Transect, volume I, Early Neolithic sites on the territory of
Bulgaria. BAR, in print. 12 стр.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- I. Gatsov, G. Ganetsovski, P. Zidarov. Neolithic and chalcolithic settlements: new
archaeometrical investigations. - Advances in Bulgarian Science, 2009, 1, 16 – 21, ISSN
1312-6164
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 2009 г.
- Иван Гацов, Петранка Неделчева. Колективни находки от халколитно селище
Пиетреле, окръг Гюргево, Румъния. Сб. в чест на Н.Сираков(И.Гацов съставител), ISBN
978-954-9704-19-8, Saxa loquuntur, с. 323-327.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
- Иван Гацов Saxa loquuntur, Сб. В чест на Н.Сираков, Издателство „Авалон”,
372 стр. Съставител и редактор, ISBN 978-954-9704-19-8
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
През отчетния период съм участвал в реализацията на следните проекти:
1. Проект за проучване на кремъчни колекции от праисторическото селище
Барчин, СЗ Турция. Изследвания на Холандски Исторически Институт, Истанбул,
Турция;
2. Проект за проучване на кремъчни колекции от праисторическото селище
Пиетреле, Гюргево, Румъния, Изследвания на института за Евроазия, Берлин,
Германия;
3. Участие в Проект „Троя”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член-кореспондент на Германския Археологически Институт;
- Член-кореспондент на Центъра за археология и културна история на
Черноморския регион в Хале, Германия;
- Член на Society for American Archaeology;
- Член Академичен съвет на НБУ.
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, НБУ, 30 часа.
н. с. І ст. д-р Крум Бъчваров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих спасителното проучване на култови комплекси от къснонеолитната,
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Радневско (АМ Тракия, ЛОТ 2, обект
№5 км 226+600 – км 226+850). Финансиране: договор с НАПИ. Бяха проучени
негативни структури на обща площ от ок. 5 дка. Към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”;
- Участвах като заместник ръководител в проучването на Тел ПровадияСолницата. Ръководител проф. д. и. н. Васил Николов, финансиране по дарение. Бяха
проучени сектори от тракийския култов комплекс, халколитното селище, 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.
Втори етап от проект на 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. 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 скелетни останки и гробове на 16 индивида от раннонеолитното
селище при Малък Преславец. Втори 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”;
- Изграждане на информационен уебсайт по проект „България – историческа
памет и национална идентичност”, ФНИ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:

а) В страната
- Международен симпозиум „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха”. Пазарджик, 27-30/10/2009. Участвах с доклад
„Bioarchaeological study of EBA jar burials from Tell Yunatsite”;
- Хумболтова конференция „Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem
Balkan”. София, 19-22/11/2009. Участвах с доклад „Interdisziplin
äre Forschunge n früher
Gefäßbestattungen auf dem Balkan”.
б) В чужбина
- 15-та годишна конференция на Европейската асоциация на археолозите. Рива
дел Гарда, Италия, 15-20/09/2009. Организирах сесията „Burial in prehistory: old issues
and new techniques” и участвах с доклад „Complete or incomplete: a bioarchaeological
study of EBA jar burials from Bulgarian Thrace”;
- Хумболтова конференция „Der Schwarzmeerraum vomÄneolithikum bis in die
Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.): Globale Entwiklung versus Lokalgeschehen”. Кишинев,
Молдова, 4-8/10/2009. Участвах с доклад „Graben in der Vielschichtigkeit einer
Bestattungstradition: Die Symbolik früher Gefäßbestattungen”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Бычваров. Погребая в сосуде: происхождение раннего погребения в урне в
Юго-Восточной Европе. – Stratum plus, 2, 2005-2009, 315 – 324, ISSN 1608-9057
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова,
Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен
център Провадия-Солницата: Разкопки през 2008 г. – Археологически открития и
разкопки през 2008 г. София, 2009, 67-70, 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 2009 г.
- K. Bacvarov. Ursprünge und Entwicklung früher Gefäßbestattungen in
Südosteuropa. – In: J. Apakidze, B. Govedarica, B. Hänsel (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum
vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit [5000 – 500 v. Chr.]. Kommunikationsebenen
zwischen Kaukasus und Karpaten. Internationale Fachtagung von Humboldtianern für
Humboldtianer im Humboldt-Kolleg in Tiflis / Georgien [17 – 20. Mai 2007]. Rahden/Westf.:
Marie Leidorf, 2009, 51-59, ISBN 978-3-89646-596-2
2.2.2. У нас

2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- K. Bacvarov. The spotted ‘godesses’: Tracing back a Neolithic puzzle. – In: И.
Гацов (ред.). Saxa Loquuntur. Сборник в чест на 65-годишнината на Николай Сираков.
София: Авалон, 2009, 223-227, ISBN 978-954-9704-19-8
2.3. Издадени през 2005 г. научни книги
2.3.2. У нас
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова,
М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б.
Рангелов. Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г.
Предварителен отчет. София: Фабер, 2009, ISBN 978-954-400-051-6
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” на Единбургския университет и РИМ Пазарджик;
- Ръководител съм от българска страна на проект „The Early Neolithic site at
Malak Preslavets: a stable isotopic and radiocarbon study” на Единбургския университет.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Институт по археомитология, асоцииран член;
- Европейска асоциация на археолозите, редовен член;
- Дружество за проучване на детството в древността, член на инициативния
комитет;
- 30-та комисия „Пра- и протоисторически погребални обреди” към
Международния съюз по праистория и протоистория, вицепрезидент на
изпълнителното бюро.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Нов Български Университет, Погребални обреди през праисторията (ARHB
811), 15 часа;
- ПУ „Паисий Хилендарски”, Праисторическа археология, упражнения, 60 часа;
- 1 лекция, Докторантски семинар в НАИМ – БАН;
- 2 лекции в Американски изследователски център в София.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти

- Лятна практика: 3 студенти от Нов Български университет, 4 студенти от СУ
„Св. Климент Охридски”, 2 студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 1 студент от
Университета на Лодз.
4.2. Лекции в чужди университети
- Семинарна лекция в Единбургски университет, Великобритания.
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 комисии за приемане на преводи на английски език за сп. Археология;
- Член на комисии за приемане на резултатите от извършени спасителни
разкопки в УПИ – 9023 и 9048, разположен в м. Аклади чеири от землището на
Черноморец.
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.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за национални и регионални вестници и радиостанции.
н. с. д-р Виктория Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на къснонеолитен
обект Хаджидимитрово, Ямболско. Проучени са над 100 вкопани структури, датирани
към култура Караново ІV (Към проект „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Заместник-ръководител на археологическите проучвания на селищна могила
Караново, Новозагорско. Проучен е най-горния къснохалколитен хоризонт в
Централния сектор на могилата (Към проект „Материална и духовна култура на
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Участие в проучването на селищна могила Солницата край Провадия.

Проучени са най-ранните хоризонти от култура Хаманджия ІV в Югоизточния сектор
на могилата (Към проект „Материална и духовна култура на халколита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”).
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на част от археологическите материали от къснонеолитен обект
Хаджидимитрово, Ямболско, произхождащи от спасителните разкопки през 2008 и
2009 г., с оглед подготовката на окончателна публикация (Към проект „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”).
1.3. Участие в научни срещи
а) В страната
- Международен симпозиум „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха”. Тема на доклада: „Селищна могила Караново,
Новозагорско. Последният къснохалколитен хоризонт”.
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 2009 г.
- В. Петрова. АМ Тракия, Лот 3, обект 21 (км 275+250 – 276+100), с.
Хаджидимитрово, Ямболско. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г.
София, 2009, 64 – 67, ISSN 1313-0889
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Атанасова, Д.
Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен
център Провадия-Солницата: разкопки през 2008 г. София, 2009, 67-70, ISSN 13130889;
- В. Петрова. Периодизация и териториален обхват на култура Караново VІ. - В:
Гацов, И., Ж.-Л. Гуадели (ред.). Saxa loquuntur. Сборник в чест на Николай Сираков.
София, 2009, 229 – 236, ISBN 978-954-9704-19-8
2.3. ИЗДАДЕНИ НАУЧНИ КНИГИ
2.3.2. У нас
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Атанасова, Д.
Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, М. Люнчева, Б.
Рангелов. Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г.
София, 2009, ISBN 978-954-400-051-6. Автор съм на следните части:
- В. Петрова. Постройка 2. Керамичен комплекс, 72 – 84;
- В. Петрова. Постройка 1. Архитектура. Керамичен комплекс., 86 – 94;
- В. Петрова. Яма 8. 100 – 103.

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 8 студенти от НБУ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
а) У нас
- Член на редколегията на Археологически открития и разкопки за периода
януари-април 2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за праистория за периода януари-април 2009 г.
10. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- Стипендиант на програма Andrew Mellon, във Fondation Maison des Sciences
del’Homme, CNRS, Paris – ноември-декември.
археолог-проучвател Татяна Стефанова Стефанова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участвах като заместник-ръководител в спасително археологическо проучване
на обект №3, ЛОТ 3, км 244+900 - 245+300 по трасето на АМ Тракия през периода
07.06-17.07.2009 г. Проучването е свързано с изграждането на автомагистралата.
Обектът се намира в м. Дрянова могила в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, обл.
Сливен. Разкопана бе площ от ок. 1000 кв. м. В рамките й бе установено
съществуването на част от ров от късния неолит, 2 каменни структури (площадки) и 6
ями, едната от които се намира извън загражданата от рова територия. Самият ров
излиза извън сервитута на автомагистралата и неговото пълно проучване не може да
бъде завършено в рамките на този проект. Материалите, открити в запълнителя на рова
и някои от ямите, както и върху каменните площадки (голямо количество фрагменти от
керамични съдове, сечива и предмети от кремък, камък, кост и керамика и др.) отнасят
всички открити структури към края на късния неолит. В орницата бяха установени
малко на брой фрагменти от периода 4-6 в., както и такива от османския период.
Ръководител на обекта: И. Сотиров (НАИМ – БАН), зам. ръководители: Т. Стефанова и
Й. Гатев (НАИМ – БАН). Финансиране: по договор между НАИМ – БАН и Национална
агенция „Пътна инфраструктура”. Към проект на СПА „Материалната култура през
неолита в българските земи”;
- Участвах като заместник-ръководител в спасително археологическо проучване
на обект №1, ЛОТ 4, км 276+950 - 277+150 по трасето на АМ Тракия през периода
18.07 – 30.09.2009 г. Проучването е свързано с изграждането на автомагистралата.

Обектът се намира в м. Стария азмак в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа,
обл. Ямбол. Предвидената за проучване площ бе 8000 кв. м. Направени бяха 124
сондажа, посредством които бяха изцяло разкопани 1200 кв. м. Установено бе, че
обекта е бил обитаван главно през късноримския и къснохалколитния период. Открити
са фрагменти от керамични съдове, сечива от камък и кремък, както и предмети от
метал. Открит е и силно разрушен гроб, в който липсва гробен инвентар и чиято
датировка засега остава неустановена. Ръководител на обекта: Ил. К. Илиев (РИМ
Ямбол), зам.-ръководители: Т. Стефанова (НАИМ – БАН) и д-р Ч. Кирилов (СУ „Св.
Кл. Охридски”). Финансиране: по договор между СУ „Св. Кл. Охридски” и Национална
агенция „Пътна инфраструктура”. Към проект на СПА „Материалната култура през
халколита в българските земи”;
- Участвах като член на екипа и консултант по праистория в спасително
археологическо проучване на обект „Средновековно селище и некропол в м. Бялата
вода, с. Златна ливада км 19+900 – 20+250”, Чирпанско, по трасето на АМ Марица
през периода 11.10 – 04.11.2009 г. По време на проучването на обекта, свързано с
изграждането на автомагистралата, са открити следи от обитаване по времето на късния
неолит, както и през други периоди, предшестващи средновековния. По всяка
вероятност на тази територия е съществувало къснонеолитно селище, напълно
разрушено от последвала по-късна активна стопанска и строителна дейност. През 2009
г. не бяха установени къснонеолитни археологически структури. Откритите фрагменти
от керамични съдове се отнасят към късния неолит, както и към по-късни периоди.
Ръководители на обекта: гл. ас. Р. Колева (СУ „Св. Кл. Охридски”) и Д. Янков (РИМ
Ст. Загора). Финансиране: по договор между СУ „Св. Кл. Охридски” и Национална
агенция „Пътна инфраструктура”. Към проект на СПА „Материалната култура през
неолита в българските земи”.
1.2. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Взех участие в 48 Национална археологическа конференция, състояла се в
периода 18 – 21.05.2008 г. в Кюстендил.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Мирослав Класнаков, Татяна Стефанова, Мария Гюрова. Сондажни разкопки
на селищна могила Бургас през 2008 г. – В: Археологически открития и разкопки през
2008 г. София, 2009, 77 – 80, ISSN 1313-0889
- Miroslav Klasnakov, Tatiana Stefanova. About the Bronze Age Pottery Found during
the Dredging of the Sozopol West Black Sea Harbour in 1927. – In: Archaeologia Bulgarica
XIII, 2, 2009, 1 – 9, ISSN 1310-9537
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия

- Участвам в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури
на териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ – БАН и Съвет за
археология на САНИ. В рамките на дейността по проекта посетих Археологическия
институт в Белград и Центъра за археологически проучвания във Философски факултет
на Белградския университет, където се запознах с проучванията на неолита и халколита
на територията на РСърбия през 2009 г. Посетих неолитното селище Дреновац, където
се запознах с къснонеолитните материали от обекта. Запознах се и с къснохалколитни
материали от селището Бубани, а също и с най-новите публикации, свързани с
проучванията на неолита и халколита в РСърбия. Посещението ми бе осъществено в
периода 07 – 13.12.2009 г. Ръководители на проекта: ст.н.с. д.и.н. Васил Николов и
Снежана Горянова (НАИМ – БАН). Срок на проекта: 2007 – 2009 г. Финансиране: ЕБР
по спогодба между Българска академия на науките и Сръбска академия на науките и
изкуствата.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.1. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на един докторант от НАИМ – БАН по време на спасителното
археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 3, км 244+900 - 245+300 по трасето на
АМ Тракия през периода 07.06 – 17.07.2009 г.;
- Ръководство на петима студенти от СУ „Св. Кл. Охридски” по време на
спасителното археологическо проучване на обект обект №1, ЛОТ 4, км 276+950 277+150 по трасето на АМ Тракия през периода 18.07 – 30.09.2009 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участвах като председател на комисия по приемане на превод от български на
английски език на „Некрополът при Требенище”, издание на НАИМ – БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Взех участие в подготовката на 48 Национална археологическа конференция,
състояла се в периода 18 – 21.05.2008 г. в Кюстендил, като член на организационния
комитет. Подготовката на 48 НАК бе осъществена в периода 01.04 – 18.05.2009 г.;
- Извършвах текуща административна работа, свързана с дейността на Секция за
праисторическа археология на НАИМ – БАН и НАИМ – БАН. В периода майсептември 2009 г. изпълнявах длъжността секретар на СПА.
проучвател Иван Августинов Вайсов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- През 2009 г. продължих да работя и по Проект №1 (30) „Studies of the
Prehistoric Settlement Promachon-Topolica” от договора за Българо-гръцко научно-

технологическо сътрудничество от 1998 г. в частта за публикувани на резултатите от
проучванията.
В съответствие с договореностите с екип от гръцката страна продължих работата
по обработката на керамичния комплекс от Промахон-Тополница (сектор Промахон).
Финансирането на проучванията са изцяло от гръцката страна;
- През 2009 г. взех участие в научната сесия организирана от гръцката страна с
цел обработка на керамичния комплекс от Промахон-Тополница (сектор Промахон). По
време на сесията обработих керамиката с битумна украса и изготвих типологическата
схема на орнаменталните композиции. Взети са проби за химически анализ и микро
фото документация на запазените дървесини.
Ръководител на проекта от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х.
Тодорова;
Работата с материали от н. с. Промахон-Тополница е към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров“ с отговорник проф. д-р. В. Николов.
Срок на изпълнение: безсрочен.
През 2009 г. не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР.
Финансирането на проекта е изцяло от гръцката страна;
- През 2009 г. продължих обработката на археологическите материали от н.с.
Подгорица с цел подготовката им за печат. Материалите са на съхранение в фонда на
РИМ град Търговище. По тази задача дейността ми през 2009 год беше съсредоточена
върху изследване на архитектурата и обработката на керамичните комплекси. При
обработката керамиката от н.с. Подгорица основен акцент през годината бе
технологията на керамиката. На базата на макроскопски анализ беше установено
наличието на 17 технологични групи, като от всяка от тях са взети по три проби за
лабораторен анализ. Лабораторният анализ ще се извърши през 2010 год. като
очакванията ни са, подобно на изследванията на извършени през 2007 год. с
материалите от н.с. Овчарово-гората, технологичните групи да се редуцират до 4-5. В
съществуващата дигитална база от данни е предвидена опция за промяна на
статистичиските данни от макроскопския анализ с тези от лабораторния, като при това
не се къса връзката с останалите типологически и стратиграфски данни. Предвид
спецификата на обекта (наличието на масивни глинени съоръжения с антропоморфни
израстъци, натрошените човешки касти с механични наранявания на повърхността,
доказателство за наличието на „антропофагия”) очакванията са ни, анализа на
технологичните групи ни даде прецизна праниграфска картина и по отношение
групирането на керамичните комплекси;
- През 2009 г. написах частите „Анализ антропологическите материали” (15 стр.)
и „Типология на керамиката” (19 стр.). Предстои написването на частите за
„Архитектура”, „Антропоморфната пластика” и тази за „Артефактите от кост”.
Ръководители на проекта: И. Вайсов (НАИМ – БАН) и И. Ангелова (Търговище).
Срок на проекта: 2009 – 2010 г.
Работата с материали от н. с. Подгорица е към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”
с отговорник проф. д-р. В. Николов;
- През 2009 г. pапочнах работа по проект ДО 02-206/17.12.2008 год.
„Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културноисторическото наследство в Кюстендилска област” По тази задача дейността ми през
2009 год беше съсредоточена върху следното:
- Започнах да набирам кадастрална информация (номер на имот, режим на
ползване, степен на защита по отношение изискванията на „Закона за културното

наследство” (ЗКН) и изискванията на „Конвенцията за опазване на световното културно
и природно наследство” (КОСКПН), вид на собствеността и т.н.) за обектите
подлежащи на опазване по силата на разпоредбите на закона, като за целта е използвана
информацията от архива на НИПК (сега НИОНКЦ), от МОСВ (по отношение
идентификация на защитените територии), на „Министерствата на земеделието и
храните” и „Областната администрация в гр. Кюстендил” (за имотите попадащи в
земеделски и горски фонд), както и такава от Дирекция „Архитектура градоустройство
и устройствено планиране” в община Кюстендил (за имотите в очертанията на гр.
Кюстендил, в които попадат паметници на културата);
- Започнах попълването на дигиталната кадастрална карта на гр. Кюстендил с
археологическа информация за вида, датировката, степента на запазеност на
археологически структури и т. н.;
- Участвам в процеса на дигитализация на археологическата документация на
проучените вече обекти в гр. Кюстендил с цел ситуирането им върху дигиталния
кадастрален план на града, основа за планиране на кадастрална политика по отношение
документиране на културно-историческото наследство на града и формулиране на
предложения за неговото опазване.
Ръководители на проекта: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова.
Срок на проекта: 2009 – 2011 г.
Работата по проекта е към проект на СП „Материална и духовна култура на
неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров“ с отговорник проф.
д-р. В. Николов и ”Материална и духовна култура на каменомедната епоха в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”, с ръководител ст. н. с Я.
Бояджиев.
- През 2009 год. Започнах работа по проект ДО 02-276/18.12.2008 год.
„Струмският път, трансмисия на контакти между Егея и Балканите през праисторията”
По тази задача дейността ми през 2009 год беше съсредоточена върху следното:
Във връзка изпълнение целите на проекта събрах цялата налична информация за
праисторическите обекти от долината на Средна Струма, и я въведох в общата база от
данни с цел прецизно геопозициониране на известните обекти. След направеното
групиране на обектите по хронологически признак предложих на научния екип групи
от обекти, върху които да се съсредоточи по-нататъшното изследване с цел изолиране
на импортни елементи и търсене на произхода им;
- През 2009 год., съвместно с Юрай Павук от САН-Нитра (Словакия),
прегледахме запазената графична документация от н.с. Гълъбник с цел подбор на
стратиграфска информация, даваща възможност за диференциране на културните
пластове и хронологическа идентификация на импортните елементи;
- През 2009 год. започнах събирането на информация за проучваните сондажно
праисторически обекти от района на област Перник.
Ръководители на проекта: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова.
Срок на проекта: 2009 – 2011 г.
Работата по проекта е към проект на СП „Материална и духовна култура на
неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров“ с отговорник проф.
д-р. В. Николов и ”Материална и духовна култура на камено-медната епоха в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”, с ръководител ст. н. с Я.
Бояджиев.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната

- Участие в Национална археологическа конференция – в град Кюстендил
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Работа по българо-гръцки проект №1 (30) „Studies of the Prehistoric Settlement
Promachon-Topolica” проект с Гърция;
Срок на проекта: безсрочен;
Не е използвана квотата на БАН по ЕБР;
Ръководител от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова;
- През 2009 год. като член на екипа от българска страна продължих работата по
гръцко-български проект за съвместно изследване и публикуване на резултатите от
проучването на неолитно селище Промахон-Тополница. Финансирането на
проучванията са изцяло от гръцката страна;
- Във връзка със спогодбата за ЕБР със САН през 2009 г. отговарях за
посещението, настаняването и осъществяването на програмата по посещението на госта
от АИ-САН Юрай Павук от САН – Нитра (Словакия).
в) Участие в проекти в чужбина
През 2009 год. бях поканен да участвам в научния екип подготвящ за печат
монография, представяща резултатите от проучванията на Скала Сотирос (о. Тасос),
като по проекта, съвместно с ръководител на проекта Хайдо Кукули-Хризантаки,
трябва да разработя частта за стратиграфията на обекта. След анализ на графична
документация от обекта и съпоставянето на данните с тези от Лименария, друг обект от
същия период, предложих на екипа четири степенно деление на културните
напластявания и изолиране на секторите (тези с най-сигурна стратиграфия) от които
статистически трябва да се обработят всички материали, което да послужи за основа на
точната хронологическа идентификация на пластовете.
Ръководители на проекта: д-р Хайдо Кукули-Хризантаки;
Срок на проекта: 2008 – 2011 г.;
Финансирането на проекта е изцяло от гръцката страна.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на „Гръцкото археологическо дружество”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
Във връзка с изпълнение на проект ДО 02-206/17.12.2008 год. „Кадастрална
политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото
наследство в Кюстендилска област” изготвих писмена концепция за частта
„Кадастрална политика”, в която подробно е разгледана три компонентното изпълнение
задачите на проекта като:

Компонент 1 – Развитие системата на кадастъра на културно-историческото
наследство в Кюстендилски окръг (1а – в градската среда на град Кюстендил и 1в – в
извънградска среда);
Компонент 2 – Развитие на системата на регистрация на културноисторическото наследство в Кюстендилска област и идентификация на имотната
информация и на статута на паметниците в съответствие с изискванията на ЗКН;
Компонент 3 – Управление на проекта и разработване на кадастрална политика
и правна рамка на кадастъра на културно-историческото наследства в Кюстендилска
област.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на проект ДО 02-206/17.12.2008 год. „Кадастрална политика и
географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в
Кюстендилска област”;
- Координатор на проект ДО 02-276/18.12.2008 год. „Струмският път,
трансмисия на контакти между Егея и Балканите през праисторията”.
Елка Христова 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. Работата
протече на два етапа с общо времетраене 2 месеца и половина (първият май-юни
2009г., вторият август-септември 2009г.). През тази година бе почистен района на
засечения чрез сондажи през 2008г. халколитен производствен комплекс и започна
неговото проучване на по-голяма площ. Продължи работата на могилата, като започна
работа в нови непроучени квадрати и бяха довършени някои участъци от проучваните
през предходните години постройки. (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 като член на екипа на археологически разкопки на тел Караново,
Новозагорско. Ръководител на екипа проф. д. и. н. Васил Николов. Работата продължи
около месец (септември-октомври 2009 г.). Продължихме проучването в Централен
сектор. През 2005г. спряхме работата на границата между бронзовата епоха и късния
халколит. 2009 г. продължихме с проучването на къснохалколитния пласт (Към проект
на СП “Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”).
1.2. Други изследователски теми
- Продължих обработката на находките (кремъчни и каменни артефакти) от
къснонеолитно ямно светилище при гр. Любимец с цел последваща публикация и
разработка на дисертационен труд на тема „Кремъчни ансамбли от периода на късния
неолит в района на югоизточна българска Тракия”. Към проекта на СП „Материална и

духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”;
- Завърших работата по обработка на кремъчните артефакти от къснонеолитно
селище Харманли, които са част от разработваният от мен дисертационен труд.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Васил Николов, Виктория Петрова, Крум Бъчваров, Николай Христов, Петър
Лещаков;
- Елка Анастасова, Десислава Такорова, Камен Бояджиев, Стоян Трифонов,
Маргарита Люнчева. Праистори чески солодобивен център Провадия-Солницата :
разкопки през 2008 г., (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2008, с. 61 – 64, ISSN: 1313-0889
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас
- В. Николов (ред.). Провадия-Солницата: археологически разкопки и
изследвания през 2008 г. Предварителен отчет. София, 2009, 132 с., вкл. 76 образа,
ISBN 978-954-400-051-6
В колективната монография съм автор на следните части:
Проучвания в къснонеолитния пласт
- Сондаж Център: Стратиграфия и съоръжения, керамичен комплекс, дребни
предмети (Маргарита Люнчева); Сечива (Елка Анастасова), с. 9 – 38.
- Постройка 4: Архитектура и съоръжения, керамични съдове, дребни предмети
(Десислава Такорова); Сечива (Елка Анастасова), с. 49 – 65.
Проучвания в среднохалколитния пласт
- Постройка 2: Архитектура (Николай Христов, Стоян Трифонов); Керамичен
комплекс (Виктория Петрова); Сечива (Елка Анастасова), с. 71 – 84;
- Постройка 1: Архитектура, керамичен комплекс (Виктория Петрова); Сечива
(Елка Анастасова), с. 84 – 95.
- Постройка 7: Теренни наблюдения, керамичен комплекс, дребни предмети
(Крум Бъчваров, Петър Лещаков); Сечива (Елка Анастасова), с. 95 – 100.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изработване на презентации при участие на някои членове на секцията на
научни форуми в страната и чужбина.

2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ
ст. н. с. ІІ ст. д-р Стефан Александров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила от РБЕ и
Средновековен некропол в м. Герена, с. Зимница, о-на Тунджа, по договор с ФРПИ.
Проучени са 4 гробни комплекси от РБЕ и 21 от ХІІ-ХІІІ век;
- Ръководител на спасителни разкопки на две надгробни могили от РБЕ в
землището на с. Бенковски, о-на Стара Загора по договор с ФРПИ. Проучени са 12
гробни комплекса от РБЕ;
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила в м. „Куртова
могила”, с. Овчарци, о-на Раднево. Финансиране – Мини „Марица-Изток” ЕАД.
Проучени са 6 гробни комплекса от ІІ-ІІІ век.
1.2. Други изследователски теми
- Координатор за НАИМ по проект „ARCITEC” (археологически център за
интердисциплинарни технологии за документация и интерпретация на паметници на
културно-историческото наследство). Финансиране – Фонд НИ към МОН;
- Ръководител на проект „Late Bronze Age Baley in Northern Balkans”,
финансиран от The Shelby White – Leon Levy Program for Archaeological Publications,
Harvard University, Semitic Museum;
- Обработка на археологическите материали от селище от СБЕ Вербичоара (16 –
21.11.2009, Археологически институт „Василе Първан”, Букурещ).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна научна конференция „Реката и времето” – Тутракан
(23.10.2009 – 25.10.2009) с доклад: Forth – Second millenium BC barrow graves in North
Bulgaria. Тутракан.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- St. Alexandrov. Gold and Silver Torques in Bronze Age North Bulgaria. Archaica.
Belgrade.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.

- Ст. Александров. Украшения за коса от злато и сребро през бронзовата епоха в
Северна България. Археология, L, 2009, 1-2, 7-20, ISSN 0324-1203
- Ст. Александров, Д. Александрова. Два нови съда от късната бронзова епоха от
територията на Augustae. ИНИМ, ХХ, 2009, 22-25, ISSN 1311-5219
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 2009 г.
- Ст. Александров. Златна торква от Нове от фонда на НАИМ – БАН – В: Б.
Петрунова (ред). Laurea. In honorem Margaritae Vaklinovae, София, 2009, 15-19, ISBN
978-954-92395-1-5
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Ст. Александров. Стратиграфия и хронологическа позиция на могилните
гробове от ранната бронзова епоха във Врачанско. Сборник в памет на Стефка
Ангелова;
- St. Alexandrov. Forth – Second millenium BC barrow graves in North Bulgaria.
Тутракан.
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.
1.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 2 дипломанти от СУ „Св. Кл. Охридски”;
- 1 дипломант ВТУ;
- 2 дипломант НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант от НАИМ – БАН
4.2. Лекции в чужди университети
- Prehistoric barrow graves between Danube and Balkan range: stratigraphy and
relative chronology. 04.02.2009 Freie Universität Berlin, Institut für Prähistorische
Archäologie – 2 часа;
- Bronze Age barrow graves in Thrace. 05.02.2009 Freie Universität Berlin, Institut
für Prähistorische Archäologie – 2 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на Съвета за теренни проучвания.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Рецензия за Специализирания Съвет по Стара и средновековна история,
археология и етнография при ВАК на дисертация на Любен Лещаков за научна степен
доктор;
- Рецензия за Специализирания Съвет по Стара и средновековна история,
археология и етнография при ВАК на дисертация на Таня Джанфезова за научна степен
доктор.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Разкопки и проучвания”;
- Член на редакционната колегия на „Studia Praehistorica”;
- Член на редакционната колегия на списание „Минало”
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на ДС на НАИМ – БАН.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Анелия Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Съръководител на спасителни разкопки на обект 25 по трасето на АМ
„Тракия”, с. Маленово, Ямболско – м. юни 2009 година. Проучени са 300 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 – ноември 2009 година. Проучени са над 5000 кв. м.
площ и над 400 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 2009г. с цел подготовка на
публикации.

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в годишна регионална конфренция на музеите от Югоизточна
България с доклад на тема „Спасителни разкопки на некропола на Месамбрия” през
2008 г., февруари 2009 г.;
- Участие в националната археологическа конференция в Кюстендил с доклад на
тема „Проучвания на класическия некропол на Месамбрия”, май 2009 г.
б) В чужбина
- Участие в международна конференция на тема „15 години археологически
проучвания в Синопе” в Синопе – Турция, с доклад на тема „Вносът на синопски
амфори в тракийските земи”, май, 2008 г. (член на организационния комитет).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- A. Bozkova. Rotroff, Hellenistic Pottery: The Plain Wares (review). – AJA 113/1,
2009, 142-143, ISSN 0002-9114
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- П. Делев, А. Божкова. Археологическо обхождане в землищата на селата
Микрево, Драката и Палат, община Струмяни. – В: Известия на Регионален
исторически музей Благоевград, том 5, 2009, 66-75, ISSN 1311-3526
- А. Божкова. Търговията с амфори в долното течение на Дунав през
елинистическата епоха (общи наблюдения). – В: Светът на гетите (= Известия на
Регионален исторически музей Русе 12), 28-35, ISSN 1313-7336
- А. Божкова. Международна конференция, посветена на сивата керамика в
Понтийския регион (отзив). – Археология 49/1-4, 2008, 192-193, ISSN 0324-1203
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 2009 г.
- А. Bozkova. K. Nikov. Laéramique
c
monochrome en Thrace et ses prototypes
anatoliens. Problèmes de chronologie. – Il Mar Nero 6, 2004/2006 (2009) (= P. Dupont, V.
Lungu. Actes du colloque international « Les productions céramiques du Pont-Euxin à
l’époque grecque », Bucarest, 18-23 Septembre 2004), 47-55, ISSN 1125-3878
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- А. Bozkova. West Slope Pottery from Mesambria Pontica – сборник „Pottery,

people and plases: hellenistic pottery”, акти на симпозиум, проведен в Дания през
декември 2008 г.;
- А. Bozkova. L’importation des amphores Sinop
éens dans les territoires Thraces. –
Сборник с доклади от конференция, проведена в Синопе, Турция през май 2009 г.;
- A. Bozkova, D. Vasileva . Un complexe de ceramique monochrome des environs de
Simeonovgrad dans la vallee du Hebros – Сборник с доклади от конференция, проведена в
Констанца, Румъния, септември 2008 г.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- А. Божкова, К. Ников. Археологическо проучване на комплекс от ями в
землището на с. Малко Тръново, община Чирпан – югозападен сектор. Предварителни
бележки – сборник с доклади от конференция в Карнобат, проведена през април 2008 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на лятна практика на петнадесет студенти-бакалаври и магистри,
общо 7 месеца през 2009 г.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Рецензия на магистърска теза на тема „Късноантичен комплекс за
производство на домашна и строителна керамика при с. Голямо Бучино, Пернишко”,
защитена в СУ „Св. Климент Охридски” през 2009 г.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на докорантурата на Живко Узунов от НБУ през 2008 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган
- Член на постояната комисия по избор на оферти за изданията на НАИМ;
- Участие в комисии, назначени със заповед на Директора на НИПК в Созопол,
юни и октомври 2009 г.
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
- Елинистическият царски некропол на гетското средище в Сборяново.
Ръководител: ст. н. с. Д. Гергова. Проучени са три могили от източния некропол. На
могила 30 е осъществено ограничено изследване на пространството между откритата
каменна гробница в южната част на могилата и могилния насип, на могили 21 и 22 са
направени геофизични проучвания. В могила 22 е открита и проучена каменна
гробница с облицовани с камъни и дървени панели вътрешни стени, с погребение чрез
трупоизгаряне, златна спирала, амфори , тракийска и вносна керамика. В могила 21 е
локализирано гробното съоръжение. Изследването не е довършено поради недостиг на
средства. Финансиране по проект на МОН „Сборяново – кръстопът на култури и
религии”. С участието на студенти от Шуменски университет Св. К. Преславски,
Университетите в Жешув – Полша, и студенти-доброволци от университетите „Джон
Хопкинс” и „Харвард” – САЩ;
- Тракийско светилище на връх Острец, Велинград. Ръководител: ст. н. с. Д.
Гергова. По договор между НАИМ и ИМ – Велинград. Проучванията, съсредоточени в
три основни участъка на ограденото с каменна стена светилище разкриха участък за
депониране на дарове н СЗ част на светилището, правоъгълна каменна сграда от
ломени камъни без спойка, с вход от югозапад, покрита с керемиди, част от каменна
дъга, ограждаща голяма концентрация на фрагменти тракийска култова керамика,
накити и култови предмети. Откритите железен жезъл с две змийски глави, голямо
количество тракийски култова керамика, прешлени за вретено, глинени култови
предмети, фибули-полуфабрикати от ранножелязната епоха (8-7 в. пр. Хр.), монети на
Истиея от 2-1 в. пр. Хр. и от 2 – нач. на 5 в. свидетелстват за продължителното
времетраене на светилището, съхранило ролята си и във времето след покоряването на
бесите от римляните, както и за приемствеността на свещеното място след мисията на
Никита Ремесиански и приемането на християнството от бесите. Финансиране – ИМ
Велинград;
- Спасителни разкопки при с. Драганци, Карнобатско, обект 36, ЛОТ 4, АМ
„Тракия” Ръководител: ст. н. с. Д. Гергова. Проучено е селище от ранната бронзова
епоха, ями и култово съоръжение от ранножелязната епоха, каменна сграда и ритуални
ями от римската епоха, следи от работилница за стъкло и жилищни структури от
ранното средновековие. Финансиране – НАПИ;
- Спасителни разкопки в УПИ –V 563, кн. 7 по плана на град Ахтопол.
Ръководител: ст.н.с. Д. Гергова. Осъществени са два сондажа за установяване на
археологически структури във връзка с престоещо строителство. На дълб. 0,30 м. се
откриха каменни зидове с хоросанова спойка, концентрация на керемиди, част от горял
под, керамика от 17 – началото на 18 в. Финансиране – инвеститорът.
1.2. Други изследователски теми
- Съпоставяне на аналитични данни за състава на археологически находки от
благородни метали от територията на България и Русия. Ръководител: ст.н.с. Д. Гергова
и проф. В. Зайков (Инстут по минералогия Уралска Отделение на РАН). Сравнителни
аналитически изследования с преносима апаратура INNOV-X, α – 4000 на
археологически колекции от златни, сребърни и бронзови предмети от България от
фондовете на НАИМ и Регионален Исторически музей Враца (Вълчитрънското
съкровище, Рогозенско съкровище, накрополът при Требенище, бронзов шлем от

неизвестно място, и др.).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална археологическа конференция – Кюстендил, май 2009.
б) В чужбина
- Конференция „Body Histories”, 11 – 13.09.2009 – Кембридж , Англия. Доклад на
тема Orphic Death in Thracian Burials”;
- Годишна конференция на Eвропейска археологическа асоциация, 15 – 21.2009
г. Рива дел Гарда, Италия. Съорганизатор на сесията. Доклад на тема „Museums in situ
and the virtual Museums – Ideas and Realities” (съвм. с Л. Дончева и Г. Радославова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- В. В. Зайков, Гергова Д., Хворов П. В., Бонев П. Состав золотых изделии
Вылчитрынского клада (Болгария). Уральский минералогический сборник 16, 2009,
РАН, Уральское отделение . Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 168-173.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Д. Гергова, Кънчева Русева – Т., Генов, Камуро Х., Секине Т., Българо-японски
проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско – АОР, София 2009, 123127;
- Д. Гергова, Иванов Я. Сондажни археологически проучвания по траситео на
АМ Тракия, обект № 36 от км 323 – 700 до 324-100, ЛОТ 4, с. Драганци, община
Карнобат. АОР, София 2009, 171-173;
- Д. Гергова, Иванов Я., Кузманов М. ИАР „Сборяново 2008”. – АОР, София
2009, 234-237;
- Д. Гергова, Иванов Я. Спасителни археологически разкопки в УПИ – V 563, кн.
7 по плана на град Ахтопол. – АОР, София 2009, 222-224.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Гергова. Съкровището от Вълчитрън. Един мит преразказан в злато. НАИМ,
БАН, 2009, 68 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 2009 г.

- D. Gergova. Orphic Thrace and Achaemenid Persia.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Д. Гергова. Българо-полски теренни археологически проучвания в
Благоевградска област 1978-1982 г. Международна археологическа конференция
„Издирване на недвижими археологически паметници – постижения и перспективи”,
Благоевград 8 – 10.10.2007. – Известия на Регионален исторически музей Благоевград,
т. V, 2009, 13-22.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Гергова. Археологически проучвания в района на Доспат. – Конференция
„100 години музейно дело във Велинград”.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- D. Gergova. National Institute of Archaeology with Museum – Bulgarian Academy
of Science. – In “Advances in Bulgarian Science, 1/2009.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Селищна могила при с. Дядово, Новозагорско. Българо-японски проучвания.
Ръководител: ст. н. с. Диана Гергова. Работи се по: 1. Обработка на материали във
връзка с подготовка на публикация на изследванията на пласта от бронзовата епоха; 2.
Отпечатан е т. 2 от поредицата „Дядово”;
- Съпоставяне на аналитични данни за състава на археологически находки от
благородни метали от територията на България и Русия. Ръководител: ст.н.с. Д. Гергова
и проф. В. Зайков (Институт по минералогия Уралско Отделение на РАН).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм на Международната комисия „Погребална археология” – Браила,
Румъния;
- Представител за Югоизточна Европа и Азия н Световен археологически
конгрес;
- Член на Европейска археологическа асоциация;
- Член на ИКОМОС;
- Член на ИКОМ.
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 студенти от Шуменски Университет „Св. К. Преславски”;

- Лятна практика на студенти от Държавен университет – Жешув, Полша.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Йордан Анастасов – паралелна докторантура в Швейцария – Университета в
Женева и България – НАИМ на тема „Келтите в Тракия”;
- Явор Иванов – НАИМ на тема „Въоръжението в Северна Тракия”;
4.2. Лекции в чужди университети
- „Археология на Българските земи (Тракийска археология, Средновековна
Българска култура)” – Държавен Университет – Жешув, 90 часа;
- „Тракия и Северна Европа” – в Университета в Аархуз, Дания.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган
- Член на Националния съвет за опазване на паметниците – Министерство на
културата;
- Член на Управителния съвет на Нац. Комитет на ИКОМОС;
- Член на Работна група „Културно наследство и национална идентичност „БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Поредица „ Хелис” – отговорен редактор
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
хора”;

- Автор на пътуващата изложба „Сборяново – природа и паметници, богове и

- Изложба НАИМ – БАН в Държавен културен институт при Министерство на
външните работи, София, м. март 2009;
- Изложба в Института за култура - Министерство на външните работи, Музей
на Университета в Аархуз, Дания, м. октомври 2009;
- Телевизионни и радиопредавания, 25 бр. – ТВ1, Радио Хоризонт, Хр. Ботев,
агенция Фокус, и др.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ – БАН
ст. н. с. ІІ ст. д-р Милена Тонкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководство на съвместно българо-гръцко археологическо проучване на обект
„Тракийско селище от І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община
Братя Даскалови”. Съвместно с д-р Атанасиос Сидерис, ръководител на Департамент
„История и Археология” при ФЕС, Атина, Гърция. Финансиране: по Договор между
НАИМ – БАН и Fondation of Hellenic World (ФЕС), Атина, Гърция. Проучванията бяха
съсредоточени в три участъка на селището: в един от тях приключи проучването на две
глинобитни постройки от ранноелинистическата епоха, едната от които с есхара; във
втория бе проучена жертвена яма с останки от пепел и находки от класическата епоха;
в третия започна проучването на втора жертвена яма и пещ за керамика от
ранноелинистическата епоха, както и на жилище от средния неолит. Към проект на
СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”;
- Ръководство на пълно археологическо проучване на многослоен
археологически обект от късния неолит, ранножелязната и късножелязната епоха при с.
Сърнево, община Раднево (обект 5, ЛОТ 2, по ОВОС на автомагистрала Тракия).
Съвместно с д-р Крум Бъчваров, н. с. в НАИМ – БАН. Финансирането е по договор
между НАИМ и ИАП. Бе извършено цялостно геофизично проучване. При
археологическото проучване бяха открити останки от жилища и други структури от
късния неолит, ранножелязната, късножелязната и римската епоха. Ранножелязната
епоха е сигнализирана с подемен материал, късножелязната - с над 40 ями с депозити
от керамични съдове, животински кости и др. находки. Към римската епоха се отнася
гроб на млада жена с накити и ров с депозити от керамика и животни. Към проект на
СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”;
- Провеждане на наблюдения по време на строителните дейности на територията
на обект “Тракийско светилище от късножелязната епоха”, при с. Ябълково, община
Димитровград (Обект №9 по ОВОС на ж. п. линия Пловдив – Свиленград. Към проект
на СТА “Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство на проект към НФНИ при МОН 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.”. През изминалия първи етап на
проекта бе направено основното изследване на емпиричния материал за създаването на
база данни с формално-типологичните и стилови характеристики, с елементния състав
и технологичните характеристики на автентичните тракийски накити от І хил.пр.Хр. от
колекцията на НАМ. Бяха анализирани 40 сребърни, 30 златни и над 20 накита от
бронз. Най-важните резултати бяха представени с три доклада на международната
конференция „AURUM” в Лабораторията на музеите на Франция, в Лувъра, Париж.
Събраният масив от данни е достатъчен за изработването на технологични параметри
на проучваните артефакти и изработването на програма за база данни с постигнатите
резултати. Към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през
късножелязната епоха;
- Научната обработка на резултатите от археологическото проучване на
Източния сектор на Тракийското светилище при с. Малко Тръново, Чирпанско с цел
подготовката на публикация за Актите на Националната научна конференция

„Югоизточна Тракия ІІ-І хил. пр. Хр.”, проведена през 2007 г. в гр. Карнобат.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Организация (съвместно с П. Балабанов и Р. Георгиева) на Научна
конференция „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия (І хил. пр. Хр.): възможни
интерпретации”, проведена на 21. 09. 2009 г. в София. Участие в конференцията с
доклад на тема „Археологически свидетелства за човешки жертвоприношения в ямните
светилища в Тракия през V – І в. пр. Хр.”.
б) В чужбина
- Участие в Международната конференция „Tumulus as Sema”, състояла се на 1-3
юни 2009 г. в Истанбул, Турция с тема „A Thracian burial mound with a wooden
sarcophagus from the fifth century BC near Belitsa in the valley of the upper Mesta (South
West Bulgaria);
- Участие в Международната работна среща „Злато и автентичност” (AURUM),
проведена в периода 11-14 май 2009 г. в Лабораторията за реставрация и изследване на
музеите на Франция в Лувъра, Париж с доклад на тема: М. Tonkova, P. Penkova. Les
parures en or de la nécropole thrace de Duvanli du Ve s. av. J.-C.: le cas de Kukova tumulus”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- I. Kuleff, M. Tonkova, T. Stoyanov. Chemical Composition of Gold. Breast Plates
from Ancient Thrace (5th – 4th C BC), Archaeologia Bulgarica, 2009, 11 – 20;
- М. Тонкова. По иманярските пътеки в община Белица, Благоевградска област
(Резултати от теренните обхождания през 2007 г.). – В: Известия на Регионален
исторически музей, Благоевград, 2009, т. V, 76 – 93;
- М. Тонкова, И. Караджинов, инж. Н. Тонков. Геофизични проучвания и
сондажни археологически разкопки на обект от къснонеолитната, ранножелязната и
късножелязната епоха при с. Сърнево, общ. Раднево (АМ „Тракия”, ЛОТ 2, обект №5
км 226+600 - км 226+850)" – В: АОР през 2008 г. София, 2009, стр. 162-165;
- М. Тонкова, А. Гоцев. Археологическо проучване на тракийското светилище
при с. Бабяк, община Белица, Благоевградски окръг. – В: АОР през 2008 г., София,
2009, стр. 189-191.
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
- 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;

- M. Tonkova. A Thracian burial mound with a wooden sarcophagus of the fifth
century BC at Belica in the valley of the upper Mesta (South West Bulgaria). – in “Topoi”, in
print;
- M. Tonkova, P. Penkova. Les parures en or de la nécropole thrace de Duvanli du Ve
s. av. J.-C.: le cas de Kukova tumulus. – В: Акти на Международната работна среща
„Злато и автентичност” (AURUM), проведена в периода 11-14 май 2009 г. в
Лабораторията на Лувъра в Париж, Франция;
- D. Yanakieva, M. Tonkova, Zl. Vergilov, E. Spiridonov, P. Penkova, M. Maleev. XRay Diffraction Analysis of Gold and Silver – New Possibilities for Archaeology. – В: Акти
на Международната работна среща „Злато и автентичност” (AURUM), проведена в
периода 11-14 май 2009 г. в Лабораторията на Лувъра в Париж, Франция.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Тонкова. Резултати от проучванията на Източния сектор на Тракийско ямно
светилище в м. Кузлука, с. Малко Тръново, общ. Чирпан от V-началото на ІІІ в.пр.Хр.
(обект 11 по ОВОС на автомагистрала "Тракия”) – В: Акти на Национална научна
конференция „ ЮгоизточнаТракия ІІ-І хил. пр. Хр.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител на съвместно българо-гръцко археологическо проучване на обект
„Тракийско селище от І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община
Братя Даскалови”. Съвместно с д-р Атанасиос Сидерис, ръководител на Департамент
„История и Археология” при ФЕС, Атина, Гърция. Финансиране: по Договор между
НАИМ – БАН и Fondation of Hellenic World (FHW), Атина, Гърция.
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 Халка Бунар при с. Горно
Белево, община Братя Даскалови.
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: ”Ямните
комплекси в контекста на селищния модел от І хил. пр. Хр. във водосборния район на
Марица”;

- 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
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- В комисия по актуализиране на колекцията от благородни метали от
репрезентативния фонд на НАМ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на Годишник на НАМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта по БНР, за БТА и Чирпанската кабелна телевизия.
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 № 605/13.05.2009 г. Ръководител на
съвместната българо-чешко-британска-френска експедиция за проучване на емпорион
Пистирос и неговите околности. Поради възникналите пречки свързани с опитите да се
смени ръководството на АМ „Проф. М. Домарадски” в гр. Септември и идеите за смяна
на профила му през 2009 г. археологическите разкопки бяха силно ограничени.
Продължи работата в отделни сектори на територията на обекта. Работиха 2 български
и 1 чуждестранна експедиция в периода август-септември 2009 г. Бяха почистени и
подготвени за експонация елементи от канализационната система на емпориона. В
централната чест на обекта, както и до крепостната стена започна проучването на нови
сектори Финансиране на разкопките – Археологически музей „Проф. М.Домарадски –
гр Септември и по договори между НАИМ при БАН и чуждестранните експедиции – и
от Карловия университет в Прага (Чешка република);
- Спасителни археологически разкопки на обект от І хил. пр. н. е. в землището
на с. Стоил войвода, община Нова Загора. (Разрешение за теренно археологическо
проучване №78/30.03.2009 г.). Локализирани бяха размерите на археологическия
паметник, който е застрашен от изграждането на АМ „Тракия”. Не бяха разкрити
архитектурни структури на обекта. Открити бяха голямо количество керамични
фрагменти, малко метални находки,предмети от кост и др.
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 в района на с. Парил, община Хаджидимово, област
Благоевград (Разрешение за теренно археологическо проучване № 325/10.06.2009 г.);
- Участие в проект ДО 02-276/18.12.208 г. „Струмския път – трансмисия на
културни контакти” . Подготвена е информация за регистрираните археологически
обекти по долината на р. Струма, които се отнасят към ранножелязната епоха.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Конференция „20 години археологически проучвания на емпорион Пистирос” в
гр. Септември. Доклад на тема „Емпорион Пистирос – един модерен европейски
проект”;
- Конференция „Границите на културологията” в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Благоевград с доклад на тема „Изследване на тракийските светилища в Западни Родопи
по археологически път”.
б) В чужбина
- ІV Международен Понтийски конгрес с постер „Система от канали в емпорион
Пистирос” (съвместно с проф. Ян Боузек, Л. Домарадска, В. Танева и др.) на англейски
език.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- L. Domaradzka, Taneva V., Gotzev A. Pistiros – Greek Emporion in inland Thrace.
Twenty years of investigations. - Acts of the International Symposium “Greeks and Thracians
along the coast and in Hinterland of Thrace before and after the Great Colonization” Thasos,
26-27 September 2008. Thasos 2009, 161-175;
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- J. Bouzek, Domaradzka L., Gotzev A., Katincharova D., Lazov G., Taneva V.,
Archibald S. The canalisation system of Emporion Pistiros. Acts of 4th International Congress
on Black Sea Antiquities (in print);
- A. Gotzev. The emporion Pistiros and its cultural and natural environment.
Cambridge 2009 /in print/.

2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Тонкова, А. Гоцев Археологическо проучване на тракийското светилище
при с. Бабяк, община Белица, Благоевградски окръг. - АОР през 2008 г., стр. 189-191.
София, 2009;
- А. Гоцев, Генов Д., Велков К. Спасителни археологически проучвания на обект
от І хил. пр. н. в землището на с. Стоил войвода, община нова Загора. - АОР през 2008,
София 2009 г.;
- А. Гоцев и кол. Археологически проучвания в Емпорион Пистирос през 2008 г.
- АОР през 2008, София 2009 г.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- А. Гоцев. Преходът къснобронзова-ранножелязна епоха в Югоизточна
България. В „Югоизточна България през бронзовата и желязната епохи” Карнобат 2010
(под печат).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител съм от 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.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
часа.

- „Увод в тракийската археология” – ЮЗУ „Неофит Рилски” курс лекции 30

4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 2 рецензии на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Яна Здравкова Димитрова „Културно развитие на Родопите през РЖЕ (по
археологически данни)” докторант към НАИМ при БАН.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган
- В Казанлък през м. април 2009 г. за оглед на нарушена от иманяри надгробна
могила.

н. с. І ст. д-р Христо Попов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект №15
(Антично селище), ЛОТ 3 на АМ Тракия, с. Скобелево, община Сливен. В землището
на с. Скобелево, община Кермен продължиха спасителни разкопки по трасето на АМ
Тракия, км 267 + 850 – 268 + 400. Бе проведено пълно археологическо проучване на
площ от около 4 000 кв. м. Северно от съвременното село Скобелево от края на І до
средата на ІV в. сл. Хр. е съществувало антично село (викус), разположено на голяма
площ, надхвърляща 400 дка. Магистралата, пресича южната периферия от площта на
някогашното населено място. Проучването ще продължи и през 2010 г. Финансиране
ФРПИ;
- Ръководител на сондажни археологически проучвания на Златодобивен рудник
от късната бронзова и ранната желязна епоха, Ада тепе, община Крумовград.
Проучванията бяха извършени в рамките на международен българо-немски
археометалургичен проект „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна
Тракия”. В хода на проведените през м. септември сондажни разкопки бе придобита
важна информация за общата хронология и етапите на развитие на рудника. Основният
период на неговата експлоатация се отнася към периода на късната бронзова епоха –
ХV-ХІ в. Пр. Хр. През ранните етапи на ранножелязната епоха интензитетът на
работата намалява и затихва. Научни ръководители: проф. д-р Албрехт Йокенхьофел,
Мюнстер, Германия и д-р Христо Попов, НАИМ – БАН. Финансиране: фондация
Александър фон Хумболт, Германия;
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект № 33
(селище от ранножелязната епоха), ЛОТ 4 на АМ Тракия, с. Железник, община
Карнобат. В участъка на км. 318+400- 318+500 на АМ Тракия бяха извършени пълни
спасителни разкопки на площ от около 2 200 кв. м. В посочената площ бе проучен
комплекс от леки постройки и ями, свързани с тях. Те са били част от село от
ранножебязната епоха, датиращо в периода ІХ-VІІІ в. Пр. Хр. На същия терен е имало
обитаване не само през ранножелязната, но и през ранната бронзова епоха, за което
свидетелстват малко на брой ями, отнасящи се към периода Ранен бронз ІІІ. Научни
ръководители: д-р Методи Даскалов и д-р Христо Попов, НАИМ – БАН. Финансиране
ФРПИ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в годишната национална археологическа конференция с доклад
„Археометалургични проучвания в Източните Родопи”, м. май, 2009 г., гр. Кюстендил;
- Участие в конференция „Проблеми и проучвания на тракийската култура” с
доклад на тема: „Проучвания на тракийското селище на хълма Трапезица”, в
съавторство с д-р Деян Рабовянов; 4-5.09.2009 г, гр. Казанлък;
- Участие в международна конференция Interdisziplin
äre F
orschungen zum
Kulturerbe auf dem Balkan. Участие с доклад на тема „Arch
äometallurgische Forschungen

in den Ostrhodopen”, в съавторство с проф. д-р Албрехт Йокенхьофел, ст. н. с. д-р
Здравко Цинцов и Станислав Илиев; 19 – 22.11.2009 г, гр. София.
б) В чужбина
- Участие в международен симпозиум по археометалургия, Mining in European History.
Special Conference of the SBF HiMAT, с доклад на тема “Late Bronze Age and Early Iron
Age Gold Mining in the Eastern Rhodopes (Bulgaria”), в съавторство с проф. д-р Албрехт
Йокенхьофелр 11-15.11.2009 г, гр. Инсбрук, Австрия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Х. Попов. Куш кая. Характеристики на обитаването през късната бронзова и
ранната желязна епоха. – Археология, 2009, 1-2, 21-39, ISSN 0324-1203
- Х. Попов. Международен симпозиум Anatolian Metal V. Ранен добив на
суровини в Анатолия и съседните й територии 13-15.11.2008, Бохум, Германия. –
Археология, 2009, 1-2, 141-143, ISSN 0324-1203
- Х. Попов, З. Цинцов, С. Илиев. Методи на теренна регистрация при издирване
на следи от антично рударство и металургия в района на Източните Родопи. – Известия
на Регионален исторически музей Благоевград, т. 5, 2009, 140-153, ISSN 1311-3526
- Х. Попов, А. Чолакова, К. Гроор.Сондажни разкопки на металургична пещ в м.
Кутела, землище на с. Вълче поле. – Археологически открития и разкопки през 2008 г.,
София, 2009, 215-218;
- Х. Попов, К. Петкова. Сондажни археологически проучвания на обект №15, км.
267+200- 267+300, ЛОТ 3, АМ Тракия, землище на с. Скобелево, община Сливен. –
Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 496-499, ISSN 13130899
- А. Йокенхьофел, Х. Попов, С. Илиев, К. Гроор. Теренни обхождания в
землищата на град Крумовград, община Крумовград и селата Седефче и Звездел,
община Момчилград. – Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009,
777-780, ISSN 1313-0899
- А. Йокенхьофел, Х. Попов, С. Илиев, К. Гроор. Теренни обхождания в
землищата на селата Вълче поле, община Любимец и Камилски дол, Хухла и Ламбух,
община Ивайловград. – Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009,
780-782, ISSN 1313-0899
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 2009 г.
В съавторство с проф. Албрехт Йокенхьофел:
- A. Jockenhövel. H. Popov. Ada Tepe. Ergebnisse der Kampagne 2008. – In:
„Anatolian Metals V Frühe Rohstoffgewinnungen in Anatolien und seine Nachbarländern.”
Bochum, 13 – 15.11.2008 г.

2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Х. Попов. Антична рударска находка от района на връх Мечковец, община
Хасковски минерални бани. – Сборник в памет на проф. Велизар Велков, Велико
Търново, 2009, 374-385, ISBN 978-954-95213-9-2
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Х. Попов. Нови сведения за ранножелязната епоха в района на с. Каснаково,
Хасковско. – Сборник „Тракийската култура в Югоизточна България”, Карнобат;
- Х. Попов. Ранноеленистическа строителна керамика от горното и средното
течение на р. Марица. Една възможна хипотеза. – Сборник в памет на академик Д. П.
Димитров.
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
- 1 статия във в-к „Стандарт”, интервюта за в-к „24 часа”, „Новинар”,
„Телеграф”, „Нов живот” (Кърджали)”; интервю за списание „Тема”.
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 2009 г. бяха стартирани сондажни разкопки в
района на Ада тепе, Крумовград. Финансиране: фондация Александър фон Хумболт,
Германия. Резултати от кампаниите 2008 и 2009 г. , както и самия проект бяха
представени през 2009 г. на два международни научни форума в Инсбрук и София.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 2 междуведомствени комисии за определяне съдбата на
археологически паметници (Скобелево, юли 2009 г.; Ада тепе, октомври 2009 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на сборник в памет на проф. Велизар Велков;
- Главен редактор (съвместнос с доц. К. Рабаджиев) на сборник в памет на
академик Д. П. Димитров (под печат).
н.с. І ст. д-р Красимир Ников

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих спасително археологическо проучване на обект №14, ЛОТ 3 по АМ
„Тракия” в землището на гр. Кермен, общ. Сливен. Проучен е плосък некропол от
късната бронзова епоха, гробове от късната желязна епоха, три рова от късната желязна
епоха и гроб, стопански и жилищни структури от средновековението. Финансиране
НАПИ (към проект на СТА „Траките – етногенезис, култура и културни
взаимодействия”);
- Ръководих спасително археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 2 по АМ
„Тракия” в землището на с. Боздуганово, общ. Раднево. Проучени са ями и стопанско
(жилищно?) съоръжение от късната желязна епоха. Финансиране ФРПИ. (Към проект
на СТА „Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”);
- Ръководих аварийно археологическо проучване на надгробна могила от
ранната желязна епоха в землището на бившето с. Овчарци, общ. Раднево (Енергиен
комплекс Марица Изток). Финанисране: мини Марица Изток (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 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 керамичен комплекс от ранната желязна епоха от обект ямно
поле в землището на с. Полски Градец, общ. Раднево. (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
- Международна конференция Humboldt-Kolleg. Interdisziplinäre Forschungen der
Kulturerbe auf dem Balkan Interdisciplinary Studies on Balkan Cultural Heritage Sofia,
Bulgaria, 19-22 November, 2009; представен доклад „The Meaning of the Regionalism in
the Early Iron Age Pottery Decoration from South Thrace”;
- Дискусионен форум „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия (І хил. пр. Хр.):
възможни интерпретации”, София, 21.11.2009; представен доклад (съвместно с Р.
Георгиева) „Необичайни гробове край с. Полски Градец в района на „Марица-Изток”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.

- К. Ников, П. Караилиев, А. Стоицов. Археологическо проучване на обект № 3,
ЛОТ 2 по АМ „Тракия”, км 218+750-219+100, в землището на с. Боздуганово, община
Раднево. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 165-167,
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 2009 г.
- А. Bozkova. K. Nikov. Laéramique
c
monochrome en Thrace et ses prototypes
anatoliens. Problèmes de chronologie. – Il Mar Nero 6, 2004/2006 (2009) (= P. Dupont, V.
Lungu. Actes du colloque international « Les productions céramiques du Pont-Euxin à
l’époque grecque », Bucarest, 18-23 Septembre 2004), 47-55, ISSN 1125-3878
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Ников. Трапезна керамика, работена на колело. – В: Спасителни
археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 5, обходен път на град
Канобат, км 6+400-6+800, Варна 2009, 108-123, ISBN 978-954-15-0214-3
2.2.2.2. Приети запечат през 2009 г.
- А. Божкова, К. Ников. Археологическо проучване на комплекс от ями в
землището на с. Малко Тръново, община Чирпан - югозападен сектор. Предварителни
бележки – сборник с доклади от конференция в Карнобат, проведена през април 2008 г.
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. Ч.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 1 комисия свързана с дейността на НАИМ.
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,
АМ Тракия, в землището на с. Биково, Община Сливен. Проучиха се вкопани

структури – ями и ров от ІІ хил. Пр. Хр. Финансиране ФРПИ;
- Ръководител на археологически разкопки на надгробна могила (Малката
могила) в м. Бежаната, гр. Дългопол. Проучиха се два гробни комплекса от края на І и
ІІ в. Финансиране Община Дългопол;
- Заместник ръководител на спасителни разкопки на надгрбна могила в м.
“Куртова моила”, с. Овчарци, о-на Раднево. Финансиране – Мини “Марица-Изток”
ЕАД. Проучени са 6 гробни комплекса от ІІ-ІІІ век.
1.2. Други изследователски теми
- Член на научния екип в проект с ръководител ст.н.с. Стефан Александров: Late
Bronze Age Baley in Northern Balkans, финансиран от The Shelby White - Leon Levy
Program for Archaeological Publications, Harvard University, Semitic Museum;
- Участник в проект INZ01/0104. ARCITEC (Археологически център за
интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на
културно-историческото наследство, финансиран от ФНИ-МОН, Договор ДО 0268/11.12.2008.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна научна конференция „Реката и времето” – Тутракан
(23.10.2009 – 25.10.2009) с доклад: Tei І-ІІІ vessels south of the Danube and their
distribution outside the cultural areal.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Т. Христова, М. Христов. Рапира от бронзовата епоха от фонда на НИМ. ИНИМ, ХХ, 2009, 17-21, ISSN 1311-5219
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 2009 г.
- Т. Христова. Брадва с дупка от бронзовата епоха от с. Телиш, Плевенско. – В:
Сборник статии 10 години специалност Археология във ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”, В. Търново;
- Т. Христова. Гробни комплекси от средната бронзова епоха от Югоизточна
България в контекста на културното развитие в Долнодунавския басейн. – B:
„Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр.” 15 – 17.04.2008, Карнобат;
- T. Hristova. Tei І-ІІІ vessels south of the Danube and their distribution outside the
cultural areal. – В: „Реката и времето” – Тутракан (23.10.2009 – 25.10.2009).
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 НБУ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на Археологически открития и разкопки.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за тракийска археология.
н. с. ІІ ст. д-р Георги Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на спасителни археологически разкопки на обект №10,
ЛОТ 3, АМ Тракия, в землището на с. Биково, Община Сливен. Проучиха се вкопани
структури – ями и ров от ІІ хил. пр. Хр. Финансиране ФРПИ.
1.2. Други изследователски теми
- Участник в проект с ръководител проф. Иван Гацов: INZ01/0104. ARCITEC
(Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и
интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство, финансиран от
ФНИ-МОН, Договор ДО 02-68/11.12.2008;
- Член на научния екип в проект с ръководител чл.-кор. Хенриета Тодорова:
ДО02-276/18.12.2008. „Струмският път, трансмисия на контакти между Егея и
Балканите през праисторията”, финансиран от ФНИ – МОН;
- Член на научния екип в проект с ръководител ст. н. с. Стефан Александров:
Late Bronze Age Baley in Northern Balkans, финансиран от The Shelby White - Leon Levy
Program for Archaeological Publications, Harvard University, Semitic Museum.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс: АRНВ811 „Погребални обреди през праисторията” – летен семестър
(съвместно с д-р К. Бъчваров и д-р К. Костова), Университет: НБУ, хорариум 6 ч;
- Курс: ARHM343 „Погребални обреди в Централните Балкани през късната
бронзова епоха” – зимен семестър, Университет: НБУ, хорариум: 30 ч.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Представител на НАИМ в комисия, назначена от МК, за консервация и
реставрация на Тракийска зидана гробница при с. Долно Изворово, Казанлъшко,
проучена от Г. Нехризов;
- Предствител на НАИМ в комисия, назначена от МК (РД 09-757/02.10.2009) за
определяне на границите и режимите на ползване на територията и охранителната зона
на археологическите недвижими културни ценности крепост „Калето”, с. Кошница, и
крепост „Калето” при с. Могилица, Смолянско.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участник в организирането на изложбa „Културното наследство по пътя на
коприната” (04.12.2009-04.12.2010 – в централната зала на НАМ);
- Участник в организирането на изложбa „100 години Народен археологически
музей” (07.12.2009-07.01.2010 – в централното фоайе на БАН).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник научен секретар на НАИМ.
н. с. ІІ ст. д-р Маргарит Дамянов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Член на екипа, проучващ обекта на остров Св. Кирик в Созопол (ръководител
на проучванията – ст.н.с. ІІ ст. д-р Кръстина Панайотова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- M. Damyanov. Bouzek, J., L. Domaradzka, Z. H. Archibald (eds.). Pistiros III:
Excavations and Studies. Charles University in Prague, Faculty of Philosophy, Prague 2007.
286 pp. with figures, 68 Plates. Revue Archeologique (рецензия).
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- M. Damyanov. Bilde, G.P., J.H. Petersen (eds.). Meetings of Cultures in the Black
Sea Region. Between conflicts and coexistence. Black Sea Studies 8, Aarhus University
Press, 2008, 422 pp. Archaeologia Bulgarica (рецензия).

2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- M. Damyanov. Greeks and natives in the region of Odessos – In: Tréziny, H. (ed.).
Grecs et non grecs de la Catalogne a la Mer Noire. Actes des rencontres Ramses 2006-2008.
Bibliothèque d’archéologie méditerranéene et africaine, publié par Centre Camille Jullian,
EFA, EFR, Volume 3;
- A. Riapov, A. Baralis, M. Damyanov, A. Hermary. Stratigraphie générale du site: les
phases successives de l’implantation des sépultures et des aménagements architecturaux – In:
Pubication des fouilles franco-bulgares de la nécropole d’Apollonia-Kalfata 2002-2004.
Bibliothèque d’archéologie méditerranéene et africaine, publié par Centre Camille Jullian,
EFA, EFR;
- A. Riapov, M. Damyanov, A. Hermary. Céramique à vernis noir. - In: Pubication des
fouilles franco-bulgares de la nécropole d’Apollonia-Kalfata 2002-2004. Bibliothèque
d’archéologie méditerranéene et africaine, publié par Centre Camille Jullian, EFA, EFR;
- A. Riapov, M. Damyanov. Céramique commune. – In: In: Pubication des fouilles
franco-bulgares de la nécropole d’Apollonia-Kalfata 2002-2004. Bibliothèque d’archéologie
méditerranéene et africaine, publié par Centre Camille Jullian, EFA, EFR;
- M. Damyanov. Chersonesus Thracica; Heraion Teichos; Kotys I; Malkoto Kale;
Maroneia; Meden Rid; Sadala; Salmydesos; Sestos; Seuthes I; Seuthes II; Seuthes III;
Sitalkes; Sladkite Kladentsi; Teres I and II. – In: Tsetskhladze, G., Doonan, O., Smart, D.
(eds.) Dictionary of Black Sea Antiquities. Brill, Leiden.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- M. Damyanov. Amphorae from a tumulus on Kolokita Promontory near Sozopol
(Apollonia Pontica) – In: Bozhkova, A., Stoyanov, T., Tzochev, Ch. (eds.). Production and
Trade of Amphorae in the Black Sea, Second International Round-Table (PATABS),
September 2007;
- М. Дамянов. Нормативни и ненормативни погребални практики в некрополите
на елинските колонии по Западното Черноморие. – В: Стоянов, Т., Рабаджиев, К. (ред.).
Монументални гробници и гробни съоръжения в Тракия – документация,
интерпретация, социализация. Дискусионна работилница „Другата гледна точка”,
Гюлечица, декември 2006 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Специализиран курс „Археология на гръцката колонизация” към катедра
Археология на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”, 45 часа лекции.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни орган

- Участие в междуведомствена комисия със заповед на НИОНКЦ като
представител на НАИМ – БАН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в реализирането на изложбата „Аполония Понтийска: Столетие
археологически проучвания” в Националния археологически музей, 3 ноември 2009 –
25 януари 2010 г.
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 Казанлък – март 2009 г. Изследванията бяха съсредоточени в непосредствената
околност на Севтополис. Обходената територия включва част от Казанлъшката
котловина и предпланините на Средна гора северно и южно от язовир Копринка.
Приложи се нова за България методика на проучванията, включваща работа по
полигони, ГИС анализ на територията, документиране с помощта на PDA и GPS на
обходените райони и локализирани обекти. Общата изследвана площ е 37 кв. км,
регистрирани са 78 обекта (16 селища, 1 крепост, 28 могилни некрополи с общо 106
могили и 33 единични могили) и е актуализирана информацията за още 6 вече известни
обекта. Финансиране: Исторически музей „Искра” Казанлък. (Към проект на НАИМ –
БАН “Археологическа карта на България”);
- Ръководител на геофизични изследвания и сондажни разкопки на обект от РЖЕ
и КЖЕ при гр. Казанлък – април 2009 г. Обектът е локализиран при теренните
обхождания през март и е определен за перспективен за проучване. В различни сектори
на обекта, на места с установени аномалии при геофизичните измервания, бяха
заложени общо 8 сондажа. Проучени са деструкция от жилище от РЖЕ и ями и
негативни контексти от КЖЕ и римската епоха. В един от сондажите се попадна на
структура от халколита. Финансиране: Исторически музей „Искра” Казанлък;
(Към проект на СТА “Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”).
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила при с. Долно
Изворово, общ. Казанлък – юни 2009 г. В южната периферия на могилата се откри
гробница. Тя се състои се от кръгла гробна камера с куполно покритие, предгробна
камера и отворено преддверие. Входът й е фланкиран от два пиластъра. Затворен е от
двукрила каменна врата с касетирани отвътре крила. Двете камери са изградени от
гранитни блокове и са били изцяло покрити с бяла щукатура. В гробната камера има
гробно ложе с пластично оформени детайли. Въпреки че е ограбена още в древността в
гробницата се откриха части от богатия гробен инвентар – златни накити, множество
малки бронзови и сребърни пирончета, фрагментирани железни върхове на копия,
части от желязно оръжие със златна инкрустация, костени копчета, фрагменти от
бронзови и сребърни предмети. В предгробната камера бяха разкрити кости на кон и
фрагменти от две амфори. Едната от тях има печат, на базата на който извършването на
погребението може да се отнесе към края на ІV в. пр. Хр. Финансиране: Исторически
музей „Искра” Казанлък. (Към проект на СТА “Тракийската култура в българските
земи през желязната епоха”);

- Ръководител на проучването на скалния комплекс в м. Глухите камъни при с.
Малко Градище, общ. Любимец – юли-август 2009 г. В резултат на разкопките в
централния сектор, на който е установено най-значимо тракийско присъствие на
обекта, се разкриха следи от многослойно обитаване. На различни стратиграфски нива
бяха регистрирани части от подови замазки, огнища, струпвания от отухлена мазилка и
камъни. В тези структури се откри значително количество фрагменти от керамични
съдове, както и хромели, прешлени за вретено, миниатюрни антропоморфни фигурки и
съдчета, каменни, кремъчни и костени сечива. Тези находки говорят за изключителен
интензитет на използването на това място през първата половина на І хил. пр. Хр. – от
началото до края на ранната желязна епоха.
Финансиране: Община Любимец. (Към проект на СТА „Тракийската култура в
българските земи през желязната епоха”);
- Ръководител на спасителни разкопки на могилен некропол при с. Стамболово,
Хасковско – август-септември 2009 г. Довършено е проучването на могила 2 и напълно
е изследвана могила 3. Разкрити са гробове с погребения, извършени чрез кремация от
РЖЕ и такива с инхумация от КБЕ. Финансиране: Община Стамболово (към проект на
СТА „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”);
- Ръководител на спасителни разкопки на обект №19 Б по трасето на пътя І-5
Подкова – разклон за Джебел при с. Градинка, общ. Момчилград – септември-октомври
2009 г. Изследванията се проведоха чрез три сондажни изкопа с обща площ 200 м2. В
тях се установи наличие на културен пласт от РБЕ и се изследваха 13 контекста. Те
представляват струпвания от камъни, късове мазилка или керамика и ями. В тях се
откри голямо количество фрагментирана керамика и находки от РБЕ. Сред по-важните
находки са тилна част от каменна брадва с богата врязана украса, кремъчен връх на
стрела и две златни пластини. Керамичният материал намира паралели в находките от
ІХ-VІІ строителен хоризонт на раннобронзовия пласт от селищната могила Езеро.
Финансиране: НАИМ – БАН по договор с Агенция „Пътна инфраструктура”. (Към
проект на СТА „Проучвания на тракийската култура в българските земи през
бронзовата епоха”);
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила при гр. Момчилград
– ноември 2009 г. Могилата е издигната на билото на обособен връх, в западната част
на Стръмни рид. Натрупана е основно от камъни. При проучването не беше открито
гробно съоръжение и следи от погребение, намериха се фрагменти от керамични съдове
от КБЕ. Финансиране: фирма „Глобал енерджи” ЕООД. (Към проект на СТА
„Проучвания на тракийската култура в българските земи през бронзовата епоха”);
- Ръководител на надзор в обсега на три обекта на строителните работи по жп
линията в участък Първомай – Димитровград септември – декември 2009 г.
Периодичното наблюдение по време на изкопните работи показа, че не са застрашени
археологически структури. Финансиране: НАИМ – БАН по договор с Национална
компания „Железопътна инфраструктура”. (Към проект на НАИМ – БАН „Спасителни
археологически проучвания в сервитута на проектното трасе на жп линията Пловдив –
Свиленград – турска/гръцка граница”).
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”).
- Участвах в подготовката на проект на НАИМ – БАН към Фонд „Научни

изследвания” на тема: „Създаване на ориентирана към потребителски услуги
информационна система на археологическата карта на България” – юли 2009 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Изнесох доклад на тема „Археологическа карта на България” на ХLVІІІ
Национална археологическа конференция в Кюстендил – май 2009 г.;
- Участвах в Дискусионен форум „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия”,
състояла се в на 21 ноември 2009 г. с доклад: „Керамиката от ямния комплекс при
Свиленград”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Г. Нехризов. Археологическа карта на България в периода 2000 – 2007 г. –
Известия на Регионалния исторически музей Благоевград, ISSN 1311-3526, V, Велико
Търново, 2009, 9-12;
- Г. Нехризов. Наблюдения върху формирането и развитието на селищната
система в областта Царичина, Източни Родопи. – Известия на Регионалния исторически
музей Благоевград, ISSN 1311-3526, V, Велико Търново, 2009, 124-139;
- Г. Нехризов. Скален култов комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко
градище, община Любимец. – Археологически открития и разкопки през 2008 г.,
София, 2009, 181-184;
- Г. Нехризов. Некропол от ранната желязна епоха при с. Стамболово,
Хасковско. – Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 266-271;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Ямен комплекс от ранната желязна епоха при с.
Долно Черковище, общ. Стамболово. – Археологически открития и разкопки през 2008
г., София, 2009, 157-160;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Издирване на археологически паметници на
територията на община Неделино. – Археологически открития и разкопки през 2008 г.,
София, 2009, 774-776.
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
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в заседанията на Съвета за теренни проучвания към НАИМ – БАН;
- Участие в работата на комисията за инфраструктурни проекти;
- Участие в комисии за оценка на археологически паметници и за даване на

препоръки за тяхното опазване като представител на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на експертни оценки за опазване на културното наследство като
експерт по ОВОС.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, 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 теренните обхождания в Казанлъшко на
пресконференция в Казанлък – март 2009 г.;
- Представих новооткритата тракийска гробница при с. Д. Изворово,
Казанлъшко на пресконференция в Казанлък – юни 2009 г.;
- На пресконференция в гр. Любимец бяха показани резултатите от разкопките
на скалния комплекс „Глухите камъни” при с. Малко Градище – юли 2009 г.;
- Участвах в организираната от НАИМ – БАН и АБА пресконференция в БТА
срещу промените в Закона за културното наследство – 3 септември 2009 г.;
- Дадох многобройни интервюта за национални и местни медии за резултатите
от ръководените от мен археологически проучвания;
- 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 текст и илюстрации за постери за изложбата в НАИМ на тема:
„Култов скален комплекс Глухите камъни” и „Тракийска зидана гробница при с. Долно
Изворово, общ. Казанлък”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор съм на проект: „Спасителните разкопки по ж. п. линията Пловдив
– Свиленград – границата”;
- Подготвих договори и план-сметки с археолозите, провеждащи надзор на
строителните работи по ж. п. линията Пловдив – Свиленград – границата през 2009 г.;
- Като член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози
участвах в работата на организацията и подготовката на документите й;
- Изготвих 37 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на
общини, РПУ и прокуратура;
- Приех и оцених 437 изготвени регистрационни карти за АИС “АКБ” през 2008
г.;
- Подготвих отговори на 20 писма и 6 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 и Царево:
- Археологически проучвания на могили в землището на с. Бояново, общ.
Елхово – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация “Хоризонт” и община
Елхово. Проучената през 2009 г. могила е част от голям некропол, разположен в
землището на с. Бояново. В могилата бяха открити три гробни съоръжения.
Централният гроб е на млада девойка. Ритуалът е полагане във вкопана в терена
двустъпална яма. Тялото е поставено в дървен ковчег. Мъртвата е погребана с лични
вещи и дарове. На различни места около гроба са открити керамични тризни. Гробът е
ограден с не дълбок ров, в който също са открити керамични фрагменти. На база на
находките, гробът се датира в края на І-нач. на ІІ в. Младата девойка вероятно е член на
богата фамилия, живяла в някоя от вилите, разположени край съвременното село
Бояново, в края на І - началото на ІІ век. От същия период датират и другите два гроба,
които са вкопани в насипа на могилата;
- През сезона е допроучена т. нар. „Лозянска могила” намираща се в землището
на с. Бояново. В нея бяха проучени още 8 гроба отнасящи се към РБЕ. Могилата е
издигната през РБЕ, като през средния и късния бронз в насипа й са вкопават гробове.
В центъра на могилата в началото на ІV в.пр.Хр.е вкопан гроб на тракийски войн
погребан с част от въоръжението си и бойния кон. Могилата е интересна с широкия
хронологически период на използване, което при проучванията през последните години
изяснява една картина свързана с богатите гробове от средата на І-то хил. пр. Хр. в този
район на Тракия и връзката им с по-ранни могилни съоръжения. Тези гробове се
вкопават в могили от бронзовата епоха, след което върху тях е насипван могилен
насип. Това е една характерна черта за района на Югоизточна България, която не е
известна в други райони;
- Археологически проучвания на могила в землището на с. Бродилово, общ.
Царево – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и община
Царево. В землището на с. Бродилово е проучена могила намираща се в м. Лъките. В
центъра на могилата бе разкрит гроб на мъж. Ритуалът е кремация на място върху
стария терен. Мъртвият е погребан с лични вещи, като до тялото са поставени и дарове.
Около площадката с кремацията са поставени и други дарове: керамични и стъклени
съдове. Гробът датира от началото на ІІІ в.;
- Археологически проучвания на селищен обект в землището на с. Синеморец,
общ. Царево – ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и
община Царево. Трети сезон продължиха проучванията на укрепен дом разположен в
землището на с. Синеморец. Разкопана е площ около 250 кв.м. При проучването бяха
открити материали от два хронологически периода. Първият се отнася най-общо към
османската епоха. Вторият период се отнася към елинистическата епоха. Продължиха
проучванията на крепостната стена от юг, запад и изток. Тя е изградена от ломени
камъни на калов разтвор и е 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;
- Обект №27 АМ Тракия, ЛОТ4, км 311+150 – 311+500 – ръководители Даниела
Агре, Анна Агре - финансиране АПИ. Втори сезон пръдолжиха разкопките на обект №
27, намиращ се в землището на с. Деветак, община Карнобат - участък с дължина 350 м
и ширина около 40 м в рамките на сервитута на магистрала „Тракия”. На обекта бяха
регистрирани следи от човешко присъствие, продължило с известни прекъсвания
няколко хилядолетия, започвайки в епохата на ранния халколит (V хил. пр. Хр.),
продължавайки през бронзовата и желязната епоха и завършващо с края на римския
Принципат в III в. сл. Хр. В резултат на това е отложен културен пласт с дебелина
средно 1 м. От халколитната епоха е проучена част от селище, характеризиращо се с
вкопани структури – ями, част от които са с по-големи размери и евентуално могат да
се интерпретират като жилищни, докато останалите са изпълнявали стопански
функции. През раннобронзовата епоха животът продължава на мястото на
халколитното селище. Разкритите от тази епоха структури също са предимно вкопани
съоръжения, но наред с тях има и категорични свидетелства за (поне едно) наземно
жилище.От къснобронзовата епоха произхождат фрагменти от няколко цели съда –
паници, някои от които притежават интересна форма и украса. Ясни археологически
структури от тази епоха на този етап не са установени. От ранножелязната епоха с
разкрито вкопаване с неясна форма и функции, прерязващо стенните мазилки от
раннобронзовата епоха, в него бе керамика носеща белезита на керамика от типа
„Басараби”. От късножелязната епоха бяха проучени няколко вкопани структури – ями,
в запълнителя на които е открита основно керамика. В рамките на сервитута на
магистралата от римската епоха бяха разкрити няколко наземни сгради, градени от
ломени камъни и притежаващи покритие от керемиди. Бе проучена северната част на
римска вила. Тя притежава внушителни размери (дължина 24 м, ширина 5 м) и е
разделена от напречен зид на две почти еднакви по големина помещения. На изток и на
запад от нея бе проследен ограден зид. Около вилата са проучени различни стопански
помещения. Сред различните компоненти на тази стопанска част отбелязване
заслужават една сграда с почти квадратна форма североизточно от вилата, друга сграда
с кръгла форма на северозапад от нея, както и струпване на хранилищни съдове
(долиуми) в източната част на обекта.
Сред масовия керамичен материал доминират местните форми, изработвани на
ръка и грънчарско колело, някои от които имитират импортни образци. Наред с
керамиката сред находките от римската епоха личат бронзови и сребърни монети,
стъклени съдове, костени игли, утилитарни битови предмети от желязо. Отбелязване
заслужават една гема, както и теракотена плочка, върху която има сцена,
представляваща битка между кентавър и войн. Краят на живота на това място настъпва
на границата между III и IV в. сл. Хр., като сред най-късните находки се откроява
бронзова луковична фибула с позлата. Няма данни преустановяването на обитаването
да е станало по насилствен начин; следи от масивни разрушения и пожари не бяха
установени по време на разкопките. По-късни материали, т. е. такива от времето на
късната античност или средновековието, не са открити;
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма
Средногорие” на тракийски обекти в община Копривщица. Археологически проучвания
на укрепен дом в м. Смиловене. Продължиха проучванията на укрепения обект
(тюрзис) в м. Смиловене, в землището на град Копривщица. Във вътрешността на
обекта бяха открити основите на каменно стълбище, което показва, че сградата е била
във височина най-малко на два етажа. Продължиха проучванията на външните стени на
укреплението. Засвидетелствани са нови архитектурни решения при строителството на
стената. Новооткритите материали потвърдиха изказаното по-рано предположение, че

строителството на обекта е започнало в началото на ІV в.пр.Хр., като през римската
епоха той е бил обитаван отново.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка и класифициране на целия материал от ямите в могили в
комплексите от Елховско и Царевско (могилите край с. Вълчи извор и Българи) – във
връзка с работа по темата “Ритуалните ями в могили от Тракия през І-то хил. пр. Хр.”;
- Подготовка на монография на тема: Владетелски гроб в “Голямата могила”
край с. Маломирово-Златиница, Елховско;
- Участие в трансграничен проект на Община Царево-съвместно с Община
Пинар Хисар (Турция);
- Участие в трансграничен проект на Община Елхово - съвместно с Община
Одрин (Турция);
- Участие в трансграничен проект на Община Средец - съвместно с Община
Виза (Турция).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад на конференция в Елхово – март 2009 г. Тема на доклада:
„Археологически проучвания на територията на Елховска община през 2008 г.”;
- Участие с доклад в регионална конференция в Копривщица, м. май - тема:
”Тракийски владетелски домове в Средна гора”;
- Участие с доклад в семинар организиран от ИМ Стрелча - септември 2009 г. –
доклад: “Архитектурни паметници от ІV в. пр. Хр. на територията на Община
Стрелча”;
- Участие в научна среща посветена на 60-годишнината от откриването на
Панагюрското съкровище, м. декември 2009 г. – тема: „Ритони с глави на елен от
територията на Тракия”.
б) В чужбина
- Участие с доклад в международна конференция в Запорожие, Украйна
„Проблемы скифо-сарматской археологий Северного Причерноморья”. 3-5 октомври.
Тема: „Гробници с полуцилиндричен свод по Черноморското крайбрежие”;
- Участие в международна конференция „Tumulistanbul”. Tumulus as Sema. –
септември 2009, Истанбул. Тема на доклада: „On a Problem of Untraditional Use of
Mounds in Thrace during the Late Iron Age”;
- Участие с доклад в международна среща-семинар в Одрин (Турция) – ноември
2009 г. тема на доклада: „Римската култура по долината на Долна Тунджа – последни
проучвания”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1 Излезли от печат през 2009 г. в чужбина
- D. Agre. Discovery of an Ancient Chariot. - In: Aktuel Arkeoloji. Edirne, 2009, 11,

52-61;
- D. Agre. Royal grave from the mid -4th century B.C. from a tumulus near the village
of Malomirovo-Zlatinitsa, Yambol region. – In: Thracian Treasures from Bulgaria, 132-137.
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Агре. Гробници с полуцилиндричен свод по Черноморското крайбрежие. –
В: Сборник от международна конференция в Запорожие, Украйна;
- D. Agre. On a Problem of Untraditional Use of Mounds in Thrace during the Late
Iron Age. – Сборник от международна конференция в Истанбул, 2009.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- D. Agre. Hellenistic Gold Plate with Inscription from a Tumlar Grave near
Sinemorets, Tsarevo Region. - Archaeologia Bulgarica, XIII, 2009, 2, 21-27;
- Д. Агре. Нестинарството в Странджа. – Сб. Астея, 2, 2009, 28-40, ISBN: 978954-91857-1-3
- Д. Агре. „Празните” могили в Странджа. – Сб. Астея, 3, 2009, 18-29, ISBN:
978-954-91857-1-3
- Д. Агре. Сондажни археологически проучвания на обект №27 по трасето на
автомагистрала Тракия. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София
2009, 149-152, ISSN:1313-0889
- Д. Агре. Археологически разкопки на укрепен дом в м. “Голата нива”, край с.
Синеморец, Община Царево. - В: Археологически открития и разкопки през 2008 г.
София 2008, 212-215, ISSN:1313-0889
- Д. Агре. Аварийно-спасителни разкопки на две могили в землището на с.
Бродилово, Царевска община.- В: Археологически открития и разкопки през 2008 г.
София 2009, 276-279, ISSN:1313-0889
- Д. Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с.Борисово,
Община Елхово. - В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София 2009,
279-282, ISSN:1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Агре. Елинистическа гробница край с. Бродилово, Царевска община. –
ИМЮИБ;
- Д. Агре. Гробница от късната римска епоха край Малко Търново. - Сб. в памет
на проф.В. Велков;
- Д. Агре. Гробница със стенописи край с. Ружица, Боляровско – V в. пр. Хр. –
Сб. материали от конференцията в Гюлечица;
- Д. Агре. Тракийската култура в Етрополско. – Сб. материали от конференцията
„50 години Исторически музей - Етрополе”;
- Д. Агре. Тракийски укрепен дом край с. Синеморец, Царевско. – Сб. в памет на
акад. Д. П. Димитров.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Четири материала за „Енциклопедия България”.

2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Материали във вестник „24 часа”, Труд, Стандарт, Дума, Телеграф, Новинар,
АБВ; 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 магистърска степен в НБУ, специалност
„Археология”;
- Лятна практика на 18 студенти от СУ, ВТУ, ЮЗУ – специалност „Археология”
на археологически обекти на територията на Югоизточна България – май-ноември
2009г. В проучванията взеха участие студенти от Кембридж – Великобритания и
Хайделберг – Германия специалност „Археология”.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Две рецензии на дипломни работи за бакалавърска степен в НБУ и една
рецензия за бакалавърска степен в ЮЗУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране на лятна школа със семинар през м. септември – октомври 2009
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 –
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
- Член на управителния съвет на “Фонд Култура” при Министерството на
културата;

- Участие в две комисии по опазване на археологическото наследство в
качеството на представител на НАИМ;
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в
НИМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Eдна публична академична лекция на тема „Тракийската култура в ЮИ
България” пред колеги и студенти от Тракийския университет в Одрин;
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в Странджа”. Пред
Ратари клуб в Ямбол и Царево;
- Организиране на археологическа изложба в Етнографско-археологически
музей Елхово;
- Фотоизложба с археологически материали от разкопки в Елховска община ноември 2009г. - в Етнографско-археологически музей Елхово;
- Фотоизложба с материали на Експедиция Страндажа в Пинар Хисар (Турция) октомври 2009;
- Участие в документален филм посветен на археологическите открития в
Царевска община - телевизия Скат;
- Участие в телевизионни предавания по Канал 1 на БНТ, БТV и др.;
- Участие в множество радиопредавания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на тематико-експозиционен план за археологическата експозиция в
Царево;
- Опис на всички археологически материали открити в Царевска община – за
музея в Царево;
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ с материали от
разкопките в Елховско, Карнобатско и Тополовградско.
специалист-проучвател Марлена Кръстева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологически разкопки на обект с. Загорци, 18А, ЛОТ 2, АМ Тракия, м. юни
– септември 2009 г.;
- Археологически разкопки на надгробна могила с. Негованци, община Радомир,
м. октомври 2009 г.;
- Теренно обхождане на надгробни могили в землището на с. Друган, община
Радомир, м. септември 2009 г.
1.2. Други изследователски теми.
БАН.

- Работа във фонда на НАИМ. Подготовка за публикация на фиали от НАИМ –

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в кръгла маса за културния туризъм, организирана от БХРА и НБУ,
февруари 2009.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Марлена Кръстева, Андрей Тонев Археологически разкопки на обект
Светилище в м. Градището, с. Байкалско, об-на Радомир, Пернишка област АОР за
2008 г.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- В. 24 часа – 2бр.;
- В. Труд – 2 бр.;
- В. За Радомир – 1бр.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в съвместен проект за трансгранично сътрудничество с музея в гр.
Пирот, Р Сърбия.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- НБУ, програма културен туризъм, 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на студенти – 7 човека.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 5 комисии.
специалист-проучвател Диана Димитрова

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на погребалните обреди източно от Казанлъшката долина – до
големия завой на р. Тунджа. През 2009 г. са проучени четири могили в землищата на
селата Трапоклово, Крушаре и Речица, община Сливен. Ръководител: Диана Димитрова
– археолог-проучвател. Финансиране: Община Сливен. Този проект е част от проекта
на СТА за проучване на погребалните обреди в българските земи през бронзовата,
желязната и римската епохи. Всички могили са засегнати от иманярски инвазии.
В Попова могила (землище на Трапоклово) в могилния насип са открити 2 гроба.
В единия е извършено трупоизгаряне извън могилния насип, като остатъците от
недогорелите кости и едно желязно ножче са поставени в урна. Вероятна датировка –
средата на IV в. пр. Хр. Второто погребение е извършено чрез трупоизгаряне в
едностъпална яма в могилния насип. В гроба, освен недогорелите кости, са поставени
множество гробни дарове: златен пръстен, две златни мъниста от огърлица, златна
лунула, дървено сандъче с украса от слонова кост, което е съдържало две обувчици,
глинена лампа, костени украшения и стъклени игли за коса. Приблизителна датировка
–края на II - началото на III. По всяка вероянтост, тук е бил погребана много млада
жена или дори момиче. В близост до втория гроб е открита и ритуална площадка
(тризна) с фрагменти от глинени съдове и горели бронзови предмети, сред които се
откроява игла, чийто накрайник е с форма на фалос.
В Китова могила (землище на Крушаре) бяха открити 6 вторични християнски
гроба, които не могат да се датират, защото няма датировачни материали, една яма от
опечена глина без никакви артефакти, череп на куче, глинен съд с дъното нагоре, две
ритуални площадки с множество счупени ритуално глинени съдове, както и богат
първичен гроб. Той се датира, най-вероятно, през втората четвърт на II в. В него е било
извършено трупополагане на много млада жена – между 18 и 20 години. Костите са
изследвани в ИЕМА при БАН от проф. Йордан Йорданов и ст. н. с. д-р Бранимира
Димитрова. Като гробни дарове са поставени множество златни накити: огърлица с
лунула, три обици, две гривни, три пръстена, от които двата с геми на богинята на
плодородието Деметра, две пластини с изображение на женски лица, вероятно
анонимна източна богиня, както и ритуален венец. Останалите дарове са сребърни
гривни, бронзов леген, две бронзови кани, бронзов канделабър (свещник) с лампа,
стъклени лакримарии и фиала, глинени балсамарии. На около 2,50 м над гроба в
могилния насип значително по-късно, приблизително около 50 години, е била
поставена мраморна плочка с изображение на две женски фигури, вероятно майка и
дъщеря. Това говори за устойчивата памет за погребаната тракийска аристократка,
кокто и за нейната изключително голяма роля в тогавашното общество, за да бъде
погребана с подобни почести. Двете погребения, извършени в могили, предполагат още
и наличието на тракийско аристократическо ядро на територията на днешната община
Сливен, а в древността – при големия завой на р. Тунджа, което е имало значителна
икономическа мощ и политическа независимост от римската власт, за да продължава да
погребва своите знатни мъртви по хилядолетни тракийски обичаи.
В Дърварската могила (землище на Речица) беше открито разрушено още в
древността съоръжение, изградено от бигорови блокове. Вероятно това са основи на
правоъгълен по план зидан гроб. В него не бяха регистрирани археологически
материали. Високо в насипа беше открит глинен съд от сива тракийска керамика, който
ни дава основания да датираме целия могилен насип в средата на IV в. пр. Хр.
В Златната могила, разположена непосредствено до Дърварската, която е била

риголвана в продължение на поне 25 години, на колкото е бадемовата гора върху нея,
беше открит гроб под каменно струпване в яма, вкопана в материка. Погребението е
било извършено чрез трупополагане. Скелетът е на млада, около 25 години, жена
според изследванията на проф. Йорданов от ИЕМА при БАН. Като гробни дарове са
поставени глинени съдове – амфора, лекити, кантаросчета, както и едно златно
мънисто. Гробът се датира през трета четвърт на IV в. пр. Хр.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Научна конференция „Проблеми и проучвания на тракийската култура”. 0405.09.2009 г. Казанлък. Тема: Бронзовата глава от могилата Голяма Косматка:
резултати от археометричните изследвания (предварително съобщение) (съвм. със ст. н.
с. д-р М. Рехо);
- Дискусионен форум: „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия”. 21.11.2009 г.
София, НБУ. Тема: Ями в Станимирова могила в землището на с. Крушаре,
Сливенско”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Д. Димитрова. Долината на тракийските царе продължава на изток (нови
доказателства). – В: Наука, 2009, 1, 39-43, ISSN 0861 3362
- Г. Китов, Д. Димитрова, Н. Сираков. Крастава могила в землището на с.
Драгоданово, Сливенско. – АОР през 2008 г., София, 2009, 284-286, ISSN 1313-0889
- Г. Китов, Д. Димитрова, Н. Сираков. Спасителни археологически проучвания
на могили в землището на Старо села, община Сливен. – АОР през 2008 г., София,
2009, 286-290, ISSN 1313-0889
- Д. Димитрова, Н. Сираков. Спасителни археологически проучвания на могили
в землището на Крушаре. – АОР през 2008 г., София, 2009, 290-293, ISSN 1313-0889
- Г. Китов, Д. Димитрова. Проучване на Дуна Василева могила край Омарчево,
Новозагорско. – АОР през 2008 г., София, 2009, 294, ISSN 1313-0889
- Г. Китов, Д. Димитрова, Е. Димитрова. Сондажни археологически проучвания
в могила Голяма Косматка. – АОР през 2008 г., София, 2009, 301-302, ISSN 1313-0889
- Г. Китов, Д. Димитрова. Шивачева могила при Старосел. – АОР през 2008 г.,
София, 2009, 302-305, ISSN 1313-0889
- Г. Китов, Д. Димитрова, Н. Сираков. Обхождания на могили в община Сливен.
– АОР през 2008 г., София, 2009, 800 ISSN 1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Димитрова. Златната маска. – In: Archaeologia Bulgarica, ISSN 1310-9537
- Д. Димитрова. Китова могила край с. Крушаре, Сливенско. – В: Наука, 2010, 1,
ISSN 0861 3362
- Д. Димитрова. Попова могила край с. Трапоклово, Сливенско. – В: Будител,
2010, 1, ISSN 1312-7829

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 2009 г.
- Д. Димитрова. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – В:
Каталог на изложбата „Археология 2009”;
- Д. Димитрова. Сребърен ритон от Далакова могила – елемент на царското
угощение. – В: Тракийската култура през II-I хилядолетие пр. Хр.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 1 бр.: Будител.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция пред клуб «Родолюбие» в Софийска математическа гимназия на тема:
Тракийски могили в Сливенско (Проучвания през 2007 и 2008 година);
- Лекция пред асамблеята на CEPS на тема: Вино и алкохол в Древна Тракия;
- Сценарий за филма «Човекът на действието», посветен на д-р Георги Китов, и
участие в него;
- Проект за 13-листен луксозен календар с последните открития от Сливенско
през 2009 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на постоянната експозиция с новооткритите през 2009
г. находки от територията на община Сливен в РИМ – Сливен.

3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ
•
•
•
•

Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.
Римска провинциална култура в Българските земи I – III век.
Материална култура в българските земи през късната античност (IV – VI век)
Антична култура по българското черноморие VI в. пр. Хр. – VI в. сл. Хр.
ст. н. с. II ст. д-р Евгения Генчева

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни археологически разкопки по проект „Римски военен
лагер и ранновизантийски град Нове” (05.06 – 15.06. и от 07.07 – 30.08.2009 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.; към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”;
- Ръководих сондажни проучвания в землищата на селата Вардим, Ореш и
Българско сливово, Свищовско от 31.08 до 07.09.2009 г.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка за публикация на разкопките на скамнум трибунорум на Нове,
която ще съдържа историята на проучванията, стратиграфията на обекта, строителните
периоди; към проект на САА „Долнодунавски лимес І – началото на VІІ в.”;
- Цялостна обработка на керамиката от 2000 до 2009 г. от сектор Х (български)
на Нове;
- Обработка на дребните метални предмети от разкопките на Шишманово кале,
Самоковско.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в XLVІІІ национална археологическа конференция в Кюстендил.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Е. Генчева. Римският ажурен колан от България. – Археология, 2009, 3-4, 11 –
27.
2.1.3.2. Предадени за печат през 2009 г.
- Е. Генчева. 50 години българо-полски разкопки в Нове, край Свищов. –

Списание на БАН.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
1. 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.”;
2. 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
- „Градове, крепости и военни лагери през римския период в българските земи”,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, магистърски курс – 45 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на Съвета за теренни изследвания;
- Член на изпитни комисии за докторанти: гръцка колонизация – декември 2009
г. и римски период – декември 2009 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии за
научни степени и звания и др. подобни
броя;

- Изготвяне на експертиза за изнесени от България археологически находки – 3164

- Изготвяне на експертиза за изнесени от България археологически находки в
Австрия.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание „Археология”.

7. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция по антична археология;
- Секретар на Научния съвет на НАИМ.
8. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за агенция „Фокус” и за локалния печат на област В. Търново.
н. с. II ст. д-р Марио Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасителни теренни археологически проучвания на Обект №15, разположен в
землището на с. Скобелево, община Кермен, по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 3 с
ръководител н.с. д-р Хр. Попов, участие като член на екипа;
- Редовно теренно археологическо проучване на ранновизантийско укрепено
селище „Шишманово кале” при гр. Самоков; финансиране – община Самоков; към
проект на САА „Материална култура в българските земи през късната античност (ІV –
начало на VІІ в.)”; ръководител В. Хаджиангелов; участие като член на екипа;
- Спасително теренно археологическо проучване на амфитеатъра на Сердика,
разположен в границите на Втора охранителна зона на ИАР „Сердика-Средец”, гр.
София, ръководител Ж. Величков, участие като член на екипа, ангажиран с изготвяне
на цялостната графична документация за обекта;
- Спасително теренно археологическо проучване на част от трасето на via
diagonalis, разположено на територията на Производствен център „Coca Cola HBC”, в
землището на гр. Костинброд, ръководител ст. н. с д-р В. Динчев, участие като
заместник ръководител на обекта;
- Спасително сондажно археологическо проучване на обект от римската епоха в
землището на с. Овчарци, община Раднево, на територията на комплекс „Мини
Марица-Изток”, ръководител ст. н. с. д-р В. Динчев, участие като член на екипа.
1.2. Други изследователски теми
- Римска надгробна пластика в провинция Тракия и Долна Мизия; римски и
късноантични терми и балнеуми от територията на Тракия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Иванов. Пръстенът на Amantus – signum beneficiarii consularis? –
Арехеология, 3-4, 2009, 117 – 121.

2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Иванов. Късноантичният балнеум под „Св. Георги” в София – addenda et
corrigenda. – В: Годишник на националния археологически музей (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
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Иванов. Надгробни плочи с релефни изображения от Serdica и хинтерланда
на прехода към късната античност (последна четвърт на III в. Началото на IV в.). – В:
Сборник в памет на доц. д-р Стефка Ангелова, (под печат);
- М. Иванов. Coena funebris върху надгробните плочи от провинция Тракия. – В:
Сборник в памет на проф. Д. П. Димитров, (под печат);
- М. Иванов. Attic Influences upon Roman Funerary Monuments from Thasos. – В:
Сборник в памет на проф. Велизар Велков, (под печат).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICOMOS.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- От 01.2009 г. до 04.2009г. – член на Съвета за теренни археологически
проучвания;
- Участие като представител на НАИМ в 2 междуведомствени комисии,
назначени от Директора на НИОНКЦ, за определяне на мерките за опазване на
археологически структури в гр. Стара Загора и гр. Несебър.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на двойна съдебно-археологическа експертиза по НОХД 73/2009г.
по описа на Окръжен съд – гр. Пазарджик;
- Изготвяне на тройна съдебно-археологическа експертиза по ВНОХД 211/2009г.
по описа на Апелативен съд – гр. Пловдив.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секцията за антична археология (от 01.12.2009г.).

ст. н. с. І ст. д. и. н. Румен Иванов

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с археологически разкопки
- Консултант на Проект за изследване на пътната мрежа в района на Трявна, обл.
Габрово. В селата Бижовци и Войници бе разкрито трасето от пътя, идващ от
Никополис ад Иструм през Балкана за Августа Траяна. Изследвани са пасажи от
трасето с дължина 3 км. На места пътят е запазен много добре. Камъните са подредени
подобно на паркетово покривало, а встрани платното е маркирано от тънки бордюри.
1.2. Други изследователски теми
- Главен отговорник за TABULA IMPERII ROMANI, Лист К-35
ФИЛИПОПОЛИС. Трудът е комплектован и преведен – 1200 страници. В момента се
работи върху диск – приложение с картен материал (23 броя) и с плановете и снимките
на обектите.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
- Научна конференция в СУ „Климент Охридскси”, посветена на проф. Димитър
Бояджиев.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- R. Ivanov, W. Eck. C. Iulius Victor, senatorische Legat von Moesia Inferior unter
Valerianus und Gallienus und das Kastell Sostra-Siosta. – ZPE, 170, 2009, 191 – 200.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- R. Ivanov. Colonia Ulpia Oescensium. – In: Roman Cities in Bulgaria. 2010, 70 p.,
60 fig.;
- R. Ivanov. Nicopolis ad Haemum/Nicopolis ad Istrum. – In: Roman Cities in
Bulgaria, 2010, 75 p., 60 fig.;
- R. Ivanov. Municipium Aurelium Durostorum. – In: Roman Cities in Bulgaria, 2010,
50 p., 50 fig.;
- R. Ivanov. Abritus/Abrittus. – In: Roman Cities in Bulgaria, 2010, 50 p., 30 fig.;
- R. Ivanov. Augusta Traiana. – In: Roman Cities in Bulgaria, 2010, 30 p., 20 fig.
2.1.3. У нас
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009г.
- Р. Иванов, И. Христов. За военното присъствие в Состра през Принципата. – В:
Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна. Том 2,
Варна 2009, 78 – 85;

- Св. Петрова, Р. Иванов. Каменни кариери в Тракия и Мизия през римската и
ранновизантийската епоха. – Археология на българските земи. Том ІІІ, София 2008
(2009), 162 – 197.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Петдесет (50) статии за Табула Империи Романи, Лист К-35/2;
- Румен Иванов. Посветителен надпис на Фортуна от Рациария. – В: Сборник в
памет на проф. Д. Бояджиев. София 2010.
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
курс.

- „Римският лимес І-ІV в.” (45 ч.) в СУ „Св.Климент Охридски”. Магистърски

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член съм на експертния съвет на Фондация „Улпия Сердика”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорник за „Табула империи Романи” за България, К-35 – Филипопол;
- Главен редактор на поредицата „Археология на българските земи”, през тази
години излезе том 3 на поредицата;
- Главен редактор съм на поредицата „Римски и ранновизантийски селища в
България”, през тази година излезе том 3 на поредицата.
ст. н. с. II ст. д-р Гергана Кабакчиева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовно сондажно проучване по трасето на южната крепостна
стена на Улпия Ескус. Достигнати са най-ранните културни напластявания от

ранноримския легионен лагер на V Македонски легион в Ескус. Установено е
вътрешното лице на крепостната стена. Намерени са керамика, метални предмети и
много запазено дърво. Установено е фундирането и начина на градеж на крепостните
стени на римската колония. Разкрит е северозападният ъгъл на голяма късноримска
сграда, с хипокауст, вътрешно от крепостната стена в сектора;
- Ръководител на редовни археологически разкопки в м. „Калето” в Монтана.
Продължено е проучването на раннохристианска базилика в югоизточния край на
„Калето”. Установено е, че църквите са две. И първата и втората са с вписана апсида.
След цялостно разрушаване на първата е била издигната втора, която запазва плана на
старата в източната част, а в западната е била разширена с новоизграден пронаос. След
унищожаването на базиликата на това място се е развил некропол от последния период
на античността. При разкопките бе намерен цялостно запазен надпис от мраморна
надгробна плоча на богат жител на античния град Монтана;
- Научно консултантство на редовно археологическо проучван в античен Димум,
гр. Белене. Ръководител – Соня Лазарова (ВИМ – Плевен). Проучванията са в
централната част на крепостта. Достигнат е западния край на принципията. Открити са
останки от късноантични жилища, които дават нови сведения за обитаването на
крепостта през този период;
- Научно консултантство на археологическо проучване при западната порта на
Димум, гр. Белене. Ръководител – Владимир Найденов от РИМ – Плевен. Доразкрита е
южната кула и едно помещение от късния период край нея. Разкопките бяха
организирани във връзка с предстояща консервация на сектора.
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на раннохристиянските базилики от България и Балканите, във
връзка с изследването на обекта в Монтана;
- Проучване на надгробните надписи от Мизия и Тракия във връзка с намерения
латински надпис в Монтана;
- Проучване на късноантичната луксозна керамика от диоцеза Тракия;
- Работа по изследване на материалите от „Голямата могила” при с. Свирачи и
антична вила „Армира”, част от проекта на САА „Римска провинциална култура в
българските земи I – III в. сл. Хр.”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна конференция в памет на проф. Д. Бояджиев, в Софийски
университет, с доклад „Новооткрит надгробен паметник с надпис от антична Монтана”;
- Ръководител и организатор на 20-та конференция на краеведите от Монтанска
област – м. октомври 2009 г.
б) В чужбина
- Международна конференция „Златото на траките: мит и реалност”, Москва (м.
Април), с доклад „Бюст на император Траян Деций от колекцията на Васил Божков”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2.1. Научни Публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- G. Kabakchieva. Bibliographie der RCRF fuer Bulgarien fuer 2008. – In:
Bibliographie der RCRF fuer 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 2009 г.
- G. Kabakchieva. The Big Mound of the family necropolis of the ancient villa
„Armira”. – Proceeding of the Conference about ancient wagons, Greece;
- G.Kabakchieva. Die antike Villa „Armira” enie neue Touristendestination in
Bulgarien. – Akten der internazionalen Tagung ueber die antiken Villen und Palaeste,
Bruckneudorf, Oesterreich;
- G. Kabakchieva. Neuen Angaben ueber Oescus in der spaetroemischen Periode. –
Akten der Tagung „Zwieschen Antiken und Mittelalter”, Wien, Oesterreich.;
- Г. Кабакчиева. Портрет Траяна Деция из колекции Васила Божкова. – Сборник
с доклади от конференцията „Златото на траките: мит и реалност”, Москва;
Г. Кабакчиева. Культура Фракии и Мезии в римском времени. – В: Иван
Маразов, Гергана Кабакчиева, Татяна Шалганова. Спасеные сокровища древней
Фракии. Софии – Москва, 2009, 22 – 28.
2.2.2. Български
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Г. Кабакчиева. Културата в Тракия и Мизия през римската епоха. – В: Иван
Маразов, Гергана Кабакчиева, Татяна Шалганова.Спасените съкровища на древна
Тракия, София - Москва, 2009, 22 – 28;
- Г. Кабакчиева. Статуя на момиче. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, 182-183;
- Г. Кабакчиева. Комплект от балсамарий с три стригили. – В: Иван Маразов,
Гергана Кабакчиева, Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София,
2009, 184-185;
- Г. Кабакчиева. Бронзова лампа. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, с. 186;
- Г. Кабакчиева. Балсамарий с бюст на ерос. – В: Иван Маразов, Гергана
Кабакчиева, Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009,
187 – 189;
- Г. Кабакчиева. Бюст на император Траян Деций. – В: Иван Маразов, Гергана
Кабакчиева, Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009,
190 – 192;
- Г. Кабакчиева. Статуетка на Марс. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, 193 – 195;
- Г. Кабакчиева. Статуетка на Август. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, 196 – 197;
- Г. Кабакчиева. Статуетка на Венера. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, 198 – 199;

- Г. Кабакчиева. Фигурален балсамарий. – В: Иван Маразов, Гергана
Кабакчиева, Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009,
200 – 201;
- Г. Кабакчиева. Бюст на Сатир. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева, Татяна
Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, 202 – 203;
- Г. Кабакчиева. Златна огърлица. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева,
Татяна Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, с. 204;
- Г. Кабакчиева. Златна торква. – В: Иван Маразов, Гергана Кабакчиева, Татяна
Шалганова. Спасените богатства на древна Тракия. София, 2009, с. 205.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.:
- Г. Кабакчиева. Новооткрит надгробен паметник с надпис от антична Монтана.
– сборник от конференция в памет на проф. Д. Бояджиев.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Г. Кабакчиева. Великолепието на антична вила „Армира”. Пловдив, 2009 г.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2Статии във вестници и популярни списания:
- Г. Кабакчиева. Римската вила „Армира”. – сп. Будител, 1 (11),2009, 5 – 19;
- Г. Кабакчиева. Голямата могила при с. Свирачи от фамилния некропол на
антична вила „Армира”. – сп. Будител, 2 (12), 2009, 28 – 39;
- Г. Кабакчиева. Паметник на знатен тракиец от антична Монтана. – сп. Будител
3 (13), 2009, 39 – 47.
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. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекция на тема „Керамика и керамично производство в Мизия и Тракия през
римската епоха” пред докторанти от историческите институти.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти.
- Ръководител на 2 дипломанти от СУ „Св. Климент Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти

- Ръководител на 1 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 постоянната комисия за проверка на теренната археологическа
документация към НАИМ – БАН;
- Участие в междуведомствена комисия на НИОНКЦ за обект в Пловдив;
- Участие в изпитна комисия на докторант към САА.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична лекция пред ученици от Математическата гимназия в Монтана на
тема “Културно-историческото наследство в Монтана и района през античната епоха”;
- Лекция пред Дружеството на ветераните туристи в Монтана на тема: История и
исторически паметници от района на дн. Северозападна България през римската епоха;
- Участие в анкета на Географския институт по проект за влияние на природните
фактори върху археологическите обекти.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консултации за организиране на експозицията на Общинския исторически
музей в Ивайловград;
- Участие в официалното откриване на ОИМ – Ивайловград.
ст. н. с. II ст. д-р Венцислав Динчев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с теренна дейност
- Ръководител на теренно обхождане и наблюдение по време на строителните
дейности във връзка с реконструкцията на ж. п. линията Пловдив – Свиленград, в
участъка от гр. Първомай до Димитровград (съгласно договор № 1012 от 01.04.2004 г.
между НАИМ – БАН и НКЖИ). То бе осъществено на три етапа (16.06 – 22.06., 16.10 –
22.10, и 23.11 – 28.11.2009 г.). Източно от с. Караджалово (община Първомай), в
района на параклиса „Св. Арахангел Михаил” е регистриран нов, обширен
археологически обект с материали от ІІ-ІV в. и от (предимно) ХІ-ХІІ в. Новото трасе на
реконструираната ж.п. линия и един планиран заедно с него пътен надлез са в близост
до обекта, но не го засягат:
- Ръководител на теренно обхождане в землището на с. Голица, община Долни
Чифлик, област Варна (01.09.-10.09.2009 г.). Коригирани и/или допълнени са данните
за някои известни обекти. Регистрирани са и нови археологически обекти от ІV-VІ в.
Документиран е разрез на път с каменна настилка западно от с. Голица;
- Ръководител на археологически надзор на строителните изкопни дейности в
съседство с археологическия паметник на културата „Пътна станция Скретиска” в

имота на Производствен център “Coca Cola HBC” край гр. Костинброд (18.08.25.08.2009 г.). При надзора се установиха запазени археологически структури.
Строителните дейности бяха прекратени и се пристъпи към спасителни разкопки;
- Ръководител на спасителни разкопки в съседство с археологическия паметник
на културата „Пътна станция Скретиска” в имота на Производствен център „Coca Cola
HBC” край гр. Костинброд (29.09 – 14.10.2009 г.). Разкрит е нов участък от каменната
настилка на римския път Найсус – Сердика. Добити са нови данни за устройството на
пътя. Открити са движими материали и находки и от ІV в. (ІІІ-ІV в.). Инициирана е
междуведомствена комисия за определянето на съдбата на новоразкрития пътен
участък;
- Ръководител на спасителни разкопки на археологически обект в м. „Под
ямача”, в землището на с. Овчарци, община Раднево (в територията на енергийния
комплекс „Марица-изток” (24.10.-22.11.2009 г.). Те бележат началото на проучването
на обекта, имат опознавателна цел и са осъществени чрез сондажи. Установени са
останки и следи от три епохи: от късната бронзова епоха (ІІ хил. пр. Хр.), от римската
епоха (І-ІІІ в.) и от средновековието (ХІ-ХІІ в.);
- Теренен оглед на обекти, предвидени за проучване по нов българо-британски
изследователски проект „Краят на античността по Долния Дунав. Територията на
Никополис ад Иструм от края на V до началото на VІІ в.”, на който съм ръководител.
Обектите са в територията на област Велико Търново. Заедно с проф. Поултър –
ръководител на британския екип в проекта, осъществихме оглед на терена, а също и
организационна дейност във връзка с бъдещите проучвания (11 – 13.08.2009 г.).
- Консултантство на разкопки на късноантичния обект „Шишманово кале” край
гр. Самоков – н. с. Анастасия Беливанова от НАИМ и Веселин Хаджиангелов от ИМ
Самоков (10 – 12.06.2009 г.);
- Консултантство на разкопките на обект №15 по ЛОТ 3 на автомагистрала
„Тракия” (римско селище край с. Скобелево, област Сливен) – с ръководител н. с. д-р
Христо Попов от НАИМ (08 – 11.07.2009 г.).
1.2. Други изследователски теми
- Изследвания по проблемите на архитектурата, градоустройството и селищния
живот на Балканите през късната античност; във връзка с проекта на САА
„Материална и духовна култура в българските земи през късната античност (IV-VI в.)”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Едноседмична научна командировка (30.11 – 05.12.2009 г.) по ЕБР в
Република Сърбия в рамките на проекта „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия”. Проведени са срещи и обсъждания на различни
проблеми с водещи сръбски специалисти в областта на античната и късноантичната
археология.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Български, излезли от печат през 2009 г.

- В. Динчев. Теренни обхождания в община Костинброд през 2008 г. –
Археология, XLIХ, № 1-4, 2008, 123-133;
- В. Динчев. Археологическо проучване в м. Градището при гр. Костинброд
през 2008 г. – В: АОР през 2008 г., София, 2009, 493-496;
- В. Динчев. Теренни обхождания в територията на община Костинброд през
2008 г. – В: АОР през 2008 г., София, 2009, 795-798;
- В. Динчев. Теренни обхождания по трасето на ж. п. линия Пловдив –
Първомай – Димитровград - Свиленград през 2008 г. – В: АОР през 2008 г., София,
2009, 799-800.
2.1.3.2. Български, приети за печат през 2009 г.
- В. Динчев, Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през
късната античност: Oescus. – Археология, L, 2009, ... (18 стр., 1 обр.).
2.2. Научни публикации в сборници от конгреси и конференции, както и в
тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- В. Динчев, Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през
късната античност. Част 1. Philippopolis и Nicopolis ad Istrum. – В: Б. Петрунова и др.
(ред.) LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 63-81.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- В. Динчев, Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през
късната античност: Serdica. – В: Сборник в чест на акад. Д. П. Димитров (34 стр., 3
обр.).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.1. Книги и брошури
- В. Динчев, Археологическото наследство на община Костинброд. СофияКостинброд, 2009 (по проект BG2005/017-457.02.004 – „Туристическо развитие на
културно-историческото наследство в община Костинброд чрез прилагане на найдобрите сръбски практики”, финансиран от Европейския съюз).
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на нов българо-британски изследователски проект „Краят на
античността по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до
началото на VІІ в.”, със срок на изпълнение от 2009 до 2013 г., включително. Поради
финансови затруднения планираните за 2009 г. сондажни разкопки и геофизически
проучвания не бяха осъществени.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ

4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Археология на късната античност”, бакалавърски курс, СУ „Св. Климент
Охридски”, 60 часа;
- „Късноантичните градове”, магистърски курс, СУ „Св. Климент Охридски”, 30
часа;
- Лекция на тема „Селищната система в Тракия и Дакия през късната античност
(ІV-VІ в.) на докторантите, обучавани в НАИМ – БАН (18.11.2009 г.), 2 ч.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти:
- Ръководител на редовен докторант към специалност „Археология” в ИФ на СУ
„Св. Кл. Охридски” Михаил Грозданов Христов с тема „Селищна система и пътна
мрежа в провинция Долна Мизия през късната античност (ІV-VІ в.)”;
- Ръководител на редовен докторант към САА, НАИМ – БАН Александър
Александров Манев с тема „Ролята на църквата в селищния живот в Тракия и Дакия
през късната античност (ІV-VІ в.)”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие (като представител на НАИМ) в междуведомствената комисия за
оценка на съвременни разрушения по разкритите останки от южната крепостна стена на
Дуросторум – Дръстър в границите на НААР „Дуросторум – Дръстър (04 – 06.03.2009
г.).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др.
- Изготвяне на проект за отворено писмо от НС на НАИМ – БАН до Заместник
министър-председателя по управлението на европейските фондове и няколко министри
във връзка с проблемите при проектите по изследването и опазването на известни
археологически обекти и паметници, финансирани със средства от Европейския съюз.
- Рецензент на д-р Иво Симеонов Топалилов във връзка с участието му в конкурс
за научното звание “Доцент по археология” за нуждите на Университета “Епископ
Константин Преславски”, гр. Шумен (рецензията е представена на заседанието на
Специализирания научен съвет по стара и средновековна история, археология и
етнография при ВАК на 22.01.2009);
- Рецензент съм на дисертационния труд „Palatia (domus divinae), domus
nobiliorum, villae – дворци, аристократични резиденции, богати градски къщи и вили
през късната античност. Топография, архитектура, декор, културен контекст. Pars
Orientis (284-491 г.)” на ст. н. с. ІІ ст. д-р Юлия Георгиева Вълева от Института по
изкуствознание към БАН за получаване на научната сепен „Доктор на
изкуствознанието” (рецензията е представена на официалната защита на дисертацията
на заседание на Специализирания научен съвет по изкуствознание и изобразителни
изкуства при ВАК на 23.10.2009).

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 за националното радио „Христо Ботев” (по покана на г-жа А.
Янакиева) за късноримската резиденция Скретиска и ранновизантийската крепост
Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд (26.01.2009);
- Интервю за късноримската резиденция Скретиска и ранновизантийската
крепост Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд – на място, с посещение на
обекта (отпечатано във в. „Телеграф”, 31.08.2009, стр. 10).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Представител на НАИМ в Общото събрание на БАН.
- Член на Научния съвет на НАИМ.
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 римски могилен некропол в
квартал „Васил Левски – Г” на община Подуене, София;
- Консултант на спасителни археологически разкопки на римски могилен
некропол по трасето на АМ „Тракия” в землището на с. Чарда, Ямболско (ръководител:
Иво Д. Чолаков, НАИМ).
1.2. Други изследователски теми
- Планова задача за 2009 г. – Зрелища в древна Тракия (към проект „Римска
провинциална култура в българските земи І-ІІІ в. сл. Хр.”);
- Фортификация на римската колония Деултум (към проект „Римска
провинциална култура в българските земи І-ІІІ в. сл. Хр.”);
- Варварско присъствие в късноантична Тракия (към проект „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна научна конференция в памет на проф. Димитър Бояджиев,
Софийски Университет 13 – 14.11.2009; с доклад „Археологически данни за Хераклея
Синтика”;

- Международна научна конференция „Реката и времето”, Тутракан 22 –
23.10.2009; с доклад „Late LaéneT Pottery Kiln near the Village of Krivina, North
Bulgaria”.
б) В чужбина
- Международна конференция „Производство на керамика на колело в
Барбарикум”, Бон 11 – 14.06.2009. с доклад „Late Antique Barbarian Wheelmade Pottery
South of the Lower Danube”;
- ХХІ Международен лимес конгрес, Нюкасъл 17 – 23.08.2009; с доклад „Lime
Production on the Lower Danube Limes”; с друг доклад представих кандидатурата на
България (Русе) за домакин на следващия ХХІІ лимес конгрес, която бе официално
одобрена;
- Международен колоквиум „Понто-Дунавската територия през Великото
преселение на народите (V-VІ век)”, Белград 12 – 13.10.2009; с доклад „A Rare Type of
Early Byzantine Eagle-Head Buckles”.
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 2009 г.
- L. Vagalinski. Barbarian Presence at Colonia Flavia Pacis Deultensium (SE BG). –
In: Niezabitowska-Wiśniewska, B./Juścinski, M./Łuczkiewicz, P./Sadowski, S. (eds.). THE
TURBULENT EPOCH. New materials from the Late Roman Period and the Migration
Period. Vol. I. (= Monumenta Studia Gothica v. V.). Lublin, 2008, 345-353, ISBN 978-83227-2970-0
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- L. Vagalinski. Late Antique Barbarian Wheelmade Pottery South of the Lower
Danube”. – In: Bemmann, J., M. Schmauder, M. Hegewisch (Hrsg.). Drehscheibentoepferei
im Barbaricum. Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des
roemischen Reichs. Tagung der Vor - und Fruehgeschichtlichen Archaeologie der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, des Instituts fuer Praehistorische
Archaeologie der Freien universitaet Berlin und des LVR-Landes Museum Bonn, Bonn, 11.14.06.2009. (im Druck).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Л. Вагалински. Епиграфски данни за организатори на гладиаторски игри в
римска Тракия. – В: Б. Петрунова, А. Аладжов, Е. Василева (ред.). LAURA. In honorem
Margaritae Vaklinova. Книга І. София, 2009, 33-44, ISBN 978-954-92395-1-5
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас

- Л. Вагалински. КРЪВ И ЗРЕЛИЩА. Спортни и гладиаторски игри в
елинистическа и римска Тракия. София, 2009, ISBN 978-954-90387-9-8
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Братиславската научна група, която е консултант на ЮНЕСКО за
границите на Римската империя (римския лимес).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
- Двучасова лекция „Методика на теренно археологическо проучване” в рамките
на докторантско училище, организирано от НАИМ (4 март 2009).
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Четирима редовни докторанти – двама от НБУ и двама от СУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Комисии, назначени от Директора на НАИМ: за приемане на нова версия на
АИС „Археологическа карта на България”; за оценка на оферти за изработка и монтаж
на камера за работа с микропесъкоструй за нуждите на лабораторията на НАИМ; за
изготвяне на примерен ценоразпис на лабораторията на НАИМ за външни клиенти; за
отчисляване и спиране на заглавия в библиотеката на НАИМ; за проверка на наличния
картен материал в НАИМ; за организиране на Националната археологическа
конференция в Кюстендил; за преглед на документите на кандидатите за три конкурса
за нуждите на САА, СТА и филиала във Велико Търново; за изпит на кандидат
докторанти за нуждите на САА;
- Комисии, назначени от министъра на културата: за изработване на проект за
Наредба за реда на водене на регисър на експерти, извършващи идентификация на
движими културни ценности; за изработване на проект за Наредба за реда за създаване
на научни групи към музеите; за оценка на общински проекти, подадени в МРРБ по
оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., бюджетна линия BG161PO
001/3.1-02/2009 «Подкрепа за развитието на туристически атракции»; за проектопромени в Закона за културното наследство, отнасящи се до археологическото
наследство; за контрол и проверка на законосъобразността по приемане и предаване на
движими културни ценности от РИМ Бургас на ИМ Средец.
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: под печат е том ІІІ с
автор Надежда Кирова; редактиран и готов за печат е том ІV с автор Андрей Аладжов.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Организиране на археологически изложби, сценарии и участие в документални
филми, поредици, телевизионни и радиопредавания;
- Участие в четири телевизионни (bTV, RTV, Нова телевизия, БНТ) и три
радиопредавания (програми «Христо Ботев» и «Хоризонт») по проблеми на културноисторическото наследство в България.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. директор на НАИМ;
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на Съвета за теренни археологически проучвания към НАИМ;
- Председател на Библиотечния съвет на НАИМ.
ст. н. с. ІI ст. д-р Кръстина Панайотова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки.
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на античния некропол
на Аполония в м. “Калфата/Буджака” – гр. Созопол; (м. септември – м. октомври 2009
г.); Спасителните археологически проучвания на територията на некропола Аполония
Понтийска в м. Калфата/Буджака се проведоха в границите на 1 имот. На площ от 600
м2 бяха разкрити общо 11 гробни съоръжения, в които са извършени погребвания от
средата на V до края на III в.пр.Хр., както и останки от поменални ритуали и свързани с
погребално-поменалните обреди структури. Гробният инвентар включва съдовете за
благовония, местни и импортни съдове за течности, теракоти, бронзови монети,
стригили и огледала. Върху четири мраморни стели са изписани имената на йонийски
гърци. Голямото количество фрагменти от съдове от IX – XI век, открити в
повърхносния слой, могат да се свържат с проучените през 2006г. в съседния от юг
имот обрушени пещи и материали от същата епоха. Финансиране: от частни
инвеститори; Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”;
- Ръководител на археологически проучвания на обект „Остров Св. Кирик” (м.
април – м. септември 2009 г.); Проучени са: храм от късната архаичната епоха (края на
VI – първа четвърт на V в. пр. Хр.), изграден от варовикови квадри без спойка; олтар от
първа четвърт на V в. пр. Хр, изграден от варовикови квадри; храм от елинистическата
епоха (края на IV – началото на III в. пр. Хр.); части от две съоръжения с кръгъл план;
фрагменти от архитектурна украса на сгради от предримската епоха (елементи от
фризове от варовик , мрамор и теракота); многобройни фрагменти от керамични съдове
и статуетки (края на VII в. пр. Хр. – IX в.); ботроси и жертвеници; бронзови върхове за
стрели, стрели – монети и монети, най-ранната от които е на Лизимах (305-281 г. пр.
Хр.), а най-късната е от времето на император Фока (603-610 – Константинопол); 2
мраморни оброчни плочи с изображение на Тракийския Херос; късноантична

едноапсидна църква с баптистерий и некропол от същото време. Гробните съоръжения
са ями, покрити с керемиди ями, зидани с камъни и тухли гробове и цисти. Гробният
инвентар съдържа керамични лампи и ойнохое, стъклена чаша, златни и бронзови
обеци и гарнитури за колан (токи и апликация) и чантичка. Финансиране: МРРБ и
НИМ. Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в.
пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”.
1.2. Други изследователски теми
- Планова задача „Теракоти от Аполония”: обработка на материалите и
подготовка за публикация на теракоти – акробатки от фонда на Археологически музей
– гр. Созопол. Към проекта на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- XXVIII Регионална среща на археолозите от Югоизточна България – Поморие,
13.02.2009 г.
б) В чужбина
- Griechische Grabbezirke klassischer Zeit – Normen und Regionalismen. –
Internationales Kolloquium, Deutsches Archäologisches Institut, Athen, 20 – 21 November
2009.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Панайотова, , М. Гюзелев, Р. Пенчева. Спасителни проучвания на
територията на некропола на Аполония Понтийска. – АОР през 2008 г., София, 2008,
317 – 321.
- М. Даскалов, К. Панайотова. Проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза
в гр. Китен. - АОР през 2007 г., София, 2008, 458 – 462.
- К. Панайотова. Фигурални съдове (ойнохое) от Аполония – Археология, 2009,
1-2, 52 – 62.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- К. Панайотова. Аполония Понтийска. Столетие археологически проучвания. –
Археология (3 с.)
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници.
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2009 г.

- К. Panaytova. Tne Necropolis of Apollonia Pontica in Kalfata/Budjaka Locality. –
In: Apolonia 2007 – Gent, 2008, 5 – 28.
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- A. Baralis, K. Panayotova. Grave Enclosures in the Classical and Early Hellenistic
Necropolis of Apollonia Pontica, Kalfata/Busjaka area (9 p.) – In: Griechische Grabbezirke
klassischer Zeit – Normen und Regionalismen. – Internationales Kolloquium, Deutsches
Archäologisches Institut, Athen, 20 – 21 November 2009.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.1. Книги и брошури.
- К. Панайотова, М. Рехо, Д. Недев. Аполония Понтийска. Столетие
археологически проучвания. София, 2009, 39 с.
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
в) Участие в проекти в чужбина
- PROJET EUROPEEN „L’enfant et la mort dans l’antiquite”. (А. HERMARY,
MMSH, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Лекции
г.;

- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Тракия и гръцките колонии” – 14.09.09

- Лекция към Докторантско училище – НАИМ на тема „Погребални и
поменални обреди в гръцките колонии по българското Черноморие” – 14.10.2009 г.
4.1.1. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на студенти (3) от СУ „Св. Кл. Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант (САА – НАИМ – БАН).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Постоянна комисия по инфраструктурните обекти към НАИМ;
- Участие в две междуведомствени комисии за опазване на археологическото
наследство като представител на НАИМ (в Созопол и в Поморие).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии

за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на: Новаков, С. З., Гургуров, Н. Н. Кортен (времена и судьбы).
Кишинев. 2009 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ.
а) У нас
- Отговорен секретар на ИАИ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за пресата и телевизията
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Фото-изложба „Ретроспекция на археологическите проучвания” – 16 –
20.07.2009 г., Созопол;
- Изложба „Аполония Понтийска. Столетие археологически проучвания” –
03.11.2009 – 25.01.2010 г., НАИМ, София.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Сергей Торбатов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 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 от 1 до 10 и 23 до 25 октомври 2009 г. Проучена беше
Могила І (височина 4,40 м, диаметър 20 м). Под могилния насип нямаше гробове. На
различни места бяха регистрирани четири огнища и едно керамично струпване. От едно
от огнищата произхожда добре запазена бронзова монета на Гета, отсечена в Томи,
която е била депонирана след догаряне на огъня. 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. Ръководих разкопки в
Сектор ІІІ (Крепост). Проучен беше античният културен пласт в 2 сондажа (ІІІ/10 и
ІІІ/11), обхващащи части от кв. D12, D13, D14, D15, E12, E14 и E15. 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. Проучванията бяха проведени от 22 юни до
16 юли 2009 г. Финансирането беше осигурено от Община Мездра (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. Проучванията бяха проведени от 3
август до 3 септември 2009 г. Разчистени са останки от уличната мрежа и

водоснабдителната и канализационна система на римския Анхиало. Регистрирани и
проучени са части от 3 сгради от периода от средата на ІІ до средата на VІ в., както и
останки от едно вкопано жилище от края на VІ в. Финансирането беше осигурено от
Община Поморие (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.)”;
- Теренни обхождания в Община Попово и Община Опака (в землищата на
селата Горско Абланово, Крепча, Гърчиново, Гагово и Зараево и град Опака. Ръководих
(съвместно с доц. д-р Тотко Стоянов) теренно проучване с цел уточняване на наличната
информация за вече известни и издирване на нови археологически обекти. Проучването
беше проведено от 11 до 15 октомври 2009 г. Финансирането беше осигурено от СУ
„Св. Климент Охридски” (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.)”);
- Проучване на късноантичен укрепен обект в м. Долап боаз в землището на с.
Сваленик, Община Иваново, Русенска област. Участвах като научен консултант на
археологическите разкопки с ръководител Деян Драгоев (октомври 2009 г.);
- Проучване на късноантичната крепост Ковачевско кале в землището на с.
Ковачевец, Община Попово. Участвах като научен консултант на археологическите
разкопки с ръководител Никола Русев (юли-август 2009 г.);
- Спасителни разкопки в Сексагинта Приста (Русе). Участвах като научен
консултант на археологическите разкопки с ръководител Върбин Върбанов (юлиоктомври 2009 г.);
- Спасителни разкопки в Тримамиум (махала Стълпище на с. Мечка, Русенска
област). Участвах като научен консултант на археологическите разкопки с ръководител
Върбин Върбанов (юни-юли 2009 г.).
1.3. Участие в научни срещи
а) в страната
- ХLVIІІ Национална археологическа конференция, Кюстендил, 18-21 май 2009
г. Тема на доклада: „Римският викус край Горско Абланово, Търговищко”;
- Научна конференция “Попово в миналото, 6”, Попово, 19-20 октомври 2009 г.
Тема на доклада: „Проучване на Могилен некропол № 1 край Горско Абланово през
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
2.2.2.1. Излезли от печат през 2008 г.
- С. Торбатов. Мездра през римската епоха и късната античност. – В: Л. Крумова
(ред.). Мездра. Кратък исторически очерк. София, 2009, 33-51;
- С. Торбатов. Градището Острия връх край Овчеполци, Пазарджишко. – В: Х.
Попов, А. Тенчова (ред.). Сборник в памет на проф. Велизар Велков. В. Търново, 2009,
386-413.

2.2.2.2. Приети за печат през 2008 г.
- С. Торбатов. Добруджа в административната и военна структура на Римската
епоха през епохата на Принципата. – В: История на Добруджа. Том 1 (второ
преработено и допълнено издание) (addenda към Дял ІІІ);
- С. Торбатов. Развитие на селищната структура в Добруджа през епохата на
Принципата. – В: История на Добруджа. Том 1 (второ преработено и допълнено
издание) (addenda към Дял ІІІ);
- С. Торбатов. Добруджа в административната и военна структура на Римската
империя през късната античност. – В: История на Добруджа. Том 1 (второ преработено
и допълнено издание) (addenda към Дял ІV);
- С. Торбатов. Развитие на селищната структура в Добруджа през късната
античност. – В: История на Добруджа. Том 1 (второ преработено и допълнено издание)
(addenda към Дял ІV).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант от НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

ВАК;

- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на СНС по стара и средновековна история, археология и етнография при

- Член на 5 междуведомствени комисии (Бяла, Несебър, Поморие, Гагово,
Ковачевец).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Зам. главен редактор на списание „Археология”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за в. „Шанс” (Враца);
- Интервю за в. „Мездра – 21 век” (Мездра);
- Интервю за Btv;
- Интервю за кабелна телевизия „Интерсат” (Мездра).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Председател на постоянна комисия за оценка и избор на оферти за издания на
НАИМ – БАН.

н. с. I ст. д–р Христо Прешленов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни археологически разкопки в Национален
археологически резерват „Деултум-Дебелт” на обект „Античен град”, подобект 03
„Обществена сграда” (м. август 2009 г.). В сондаж на площ² са
100проучени
м
културни пластове формирани през ІІІ-VІ в. Продължи разкриването на платното и
южните бордюрни ограничители на римския декуманус, по всяка вероятност трасиран
върху незастроен терен. В резултат на увеличената плътност на застрояване през V-VІ
в. уличната лента е стеснена от масивни претърпели преустройства сгради, а леки и
паянтови жилища усвояват изцяло проходящото пространтво. Финансиране: ИМ
Средец, студентска практика ФКНФ – СУ (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
- Античният град по Българското Черноморие. Обработени са епиграфските
данни от Югозападното Черноморие относно структурата на градското управление
(към проект „Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на
VІІ в. сл. Хр.”);
- Археологически аспекти на палеогеографските проучвания на Българското
Черноморско крайбрежие. Проучени са археологически, геоморфоложки и исторически
данни за формирането на терасния комплекс при Бургаско Мандренския лиман (към
проект „Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в.
сл. Хр.”);
- Раннохристиянска култура по Българското Черноморие. Събрани са данните за
просопографията на християнската археология в региона (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:
а) В страната
- Национална конференция „50 години подводна археология в България”. Варна,
30 октомври 2009; участие с доклад „Състояние и перспективи на подводните
археологически проучвания в Несебър”;
- Научна конференция в памет на проф. Д. Бояджиев „Musarum semper amator”.
София, 13 – 14 ноември 2009; участие с доклад „Административна комуникация в
полисите по Югозападното Черноморие (І – ІІІ в. сл. Хр.)”.
б) В чужбина
- Autorenkonferenz „Prosopographie für Christliche Archäologie”. Rom
е, 19
-22
Februar 2009; участие с докладühchristliche
„Fr
Archäologie an der B
ulgarischen

Schwarzmeerküste: Institutionen, Ausgrabungen und Interpretationen”;
- Fourth International Congress on Black Sea Antiquities „The Bosporus: Gateway
between the Ancient West and East (1st Millenium BC – 5th Century AD)”. Istanbul, 14-18
September 2009; участие с доклад „Die südwestliche Schwarzmeerküste in Imperium
Romanum: Administrative Subjekte, Kontrolle und Kommunikation“;
- Международный семинар „Архитектура Византии и Древней Руси ІХ-ХІІ вв.”.
Санкт Петербург, 17-21 ноября 2009; участие с доклад „Сохраненные пространства
веры в Несебре: раннехристианская архитектура в позднесредневеком окружении”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат
- Hr. Preshlenov. Frühchristliche Archäologie an der Bulgarischen Schwarzmeerküste
(1878-2008). – In: Römische Quartal Schrift für Christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte. Rom;
- Хр. Прешленов. Сохраненные раннехристианские пространства веры в
Несебре. Археологическая и историческая топография. – В: Труды Государственного
Эрмитажа. Материалы международного семинара „Архитектура Византии и Древней
Руси ІХ-ХІІ вв.” Санкт Петербург.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат
- Хр. Прешленов. Състояние и перспективи на подводните археологически
проучвания в Несебър. – Морски вестник, ХV, 19/20, 2003, 8-9;
- Хр. Прешленов. Състояние и перспективи на подводните археологически
проучвания в Несебър. – http://www.morskivestnik.com.
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
- Hr. Preshlenov. Städtebau, Machthaber und soziale Organisation an der bulgarischen
Schwarzmeerküste (VI – I Jh. v. Chr.). – In: G. Vottero (ed.). Le grec du monde colonial
antique. I. Le N. et N.-O. de la Mer Noire. Actes de la Table Ronde de Nancy, 28-29
septembre 2007. A.D.R.A. - Nancy, 2009, 157-173 (De Boccard, Paris).
2.2.1.2. Приети за печат
- Hr. Preshlenov. Die südwestliche Schwarzmeerküste in den orbis Romanus: Orte und
Instrumente des Austausches – In: O. Bonegru, L. Birliba, D. Boteva, (ed). Pax Romana.
Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs.
Konstanz: Partenon Verlag.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат

- Христо Прешленов. Манастирската базилика „Св. Богородица Елеуса” в
Несебър: топография, архитектура, обновяване”. – В: Д. Димитров и др. (ред.).
България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. (в памет на д-р Иван
Велков и проф. Велизар Велков). Научна конференция 31 октомври 2008 г. В. Търново,
2009, 197-204;
- Хр. Прешленов. НАР „Деултум-Дебелт”. Археологически разкопки на обект
„Обществена сграда”. – В: Д. Гергова, П. Димитров, Г. Иванов, В. Петрова, Т.
Христова, Ан. Чолакова, А. Аладжов (ред.). Археологически открития и разкопки през
2008 г. София, 2009, 332 – 335.
2.2.2.2. Приети за печат
- Хр. Прешленов. Административна комуникация в полисите по Югозападното
Черноморие (І-ІІІ в. сл. Хр.). – В: Musarum semper amator. Научна конференция в памет
на проф. Д. Бояджиев. София.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Организирани школи или семинари
2009 г.

- Лятна студентска практика ФКНФ – СУ в НАР „Деултум-Дебелт”, 16-29 август

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- 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”;
- Отговорен редактор на книгата „Българо-британските разкопки на градището
при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003” от поредицата “Разкопки и
проучвания”;
- Член на редколегията на Годишник на НАМ;
- Член на редколегията на 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

- Месеци юни-юли 2009 г. – Ръководител на спасителни археологически
разкопки на Обект 15 А, АМ Тракия, ЛОТ3, с. Скобелево. Проучени са две могили от
могилен некропол към село от римската епоха (ІІ-ІV в.). Разкрити и изследвани са общо
36 гроба (22 римски и 14 средновековни (ХІ-ХІІ в.) (към проект на САА „Римска
провинциална култура в българските земи І-ІІІ в.”);
- Месец август 2009 г. – Ръководител на археологически разкопки на
късноантична и средновековна църква в м. Глухите камъни, при с. Малко градище,
община Любимец. Изяснени са опорни точки от архитектурния план на църквата и
хронологията на строителните й периоди (към проект на САА „Материална култура в
българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.”).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на техническа и археологическа документация от проучванията на
ст. н. с. д-р Л. Слокоска на обекти в Пауталия и подготовката им за публикация в част ІІ
от съвместния ни проект „Антични архитектурни комплекси от Пауталия” (към
проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи І-ІІІ в.” и
„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 2009 г.
- Кацарова, В. Археологически наблюдения при „Извора на нимфите и
Афродита”, с. Каснаково, община Димитровград. – АОР през 2008, София 2009, с. 514515.
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 2009 г.
- Кацарова, В. Нови данни за селищното обитаване през античността край
„Извора на нимфите и Афродита” при с. Каснаково, община Димитровград. – Сборник
в памет на проф. Д. П. Димитров.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Кацарова, В., Стоянова, Д. Надгробна могила № 6000010 по АКБ от некропола
на нос Колокита, гр. Созопол. – Сборник в памет на проф. В. Велков, В. Търново, 2009,
186-210.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

- Участие като представител на НАИМ – БАН в 5 междуведомствени комисии за
оценка на културно-историческата и експозиционна стойност на разкрити при
археологически проучвания архитектурни останки на обекти в градовете Кюстендил,
Дупница и Костинброд.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Пресконференция за резултатите от археологическите проучвания в м. Глухите
камъни, проведена в гр. Любимец;
- Интервюта за вестници и БНР – 3 броя.
н. с. ІІ ст. д-р Иво Чолаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на обект №17,
АМ „Тракия”, ЛОТ 4, км 295+750 до км 296+050 в землището на с. Чарда, община
Стралджа, област Ямбол; 29.04 – 28.07.2009 г.; финансиране – НАПИ;
- Заместник ръководител на археологически проучвания на могилен некропол в
гр. София, община Подуяне, кв. Левски-Г; 01.10 - 27.11.2009 г.; финансиране –
Столична програма „Култура”.
1.2. Други изследователски теми
- Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България
(І – началото на VІІ век) към проекти на САА „Римска провинциална култура в
българските земи (І – ІІІ в. сл. Хр.)” и „Материална култура в българските земи през
късната античност ІV – началото на VІІ в.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- ХLVIІІ Национална археологическа конференция; 18-21 май 2008 гр.
Кюстендил; доклад „Статистически данни за проведените археологически разкопки и
проучвания в България през 2008 г.”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. У нас
2.1.3.2. Приети за печат през 2009г.
- Ivo D. Cholakov, Krastyu Chukalev. Statistical data on the archaeological field
activities in Bulgaria, 2008 season – Archaeologia Bulgarica;
- Иво Д. Чолаков. Две колективни находки от антични инструменти от с.

Ярловци, Трънско – Известия на РИМ Перник.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- И. Чолаков. Могилен некропол от римската епоха край с. Чарда, община
Стралджа – В: Българска археология 2009. Каталог към изложба (ред. З. Димитров).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в четири междуведомствени комисии като представител на НАИМ –
БАН (1 в гр. София и 3 в гр. Пловдив).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертен оглед и докладна записка за терена на бъдещ Фотоволтаичен парк в
м. Садините, землището на гр. Ихтиман.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в работна група по подготовката на ХLVIІІ Национална
археологическа конференция;
- Участие с находки и информационни материали за археологическото
проучване на обект „Могилен некропол от римската епоха край с. Чарда, община
Стралджа” във временна изложба „Българска археология 2009”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Общото събрание на учените в НАИМ – БАН.
н. с. III ст. Анастасия Чолакова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Редовни разкопки на ранновизантийски обект „Шишманово кале” при гр.
Самоков, участие като съръководител (08.06 – 10.07.2009 г.). Бяха завършени
проучванията 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)
и в Сектор 1В (ниска част на селището при първата укрепителна линия – сграда от IV –
V в.). Финансиране: Община Самоков (към проект на САА „Материална култура в
българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.);
- Наблюдения на строителни дейности на територията на завода на HBC Coca
Cola в Костинброд – участие като член на екипа с ръководител ст.н.с. В. Динчев. При
наблюденията бяха регистрирани останки от пътната настилка на Via Diagonalis в

района на пътна станция Scretisca, след което изкопните дейности бяха спрени.
1.2. Други изследователски теми
- Античен металодобив и металообработка на Балканите – извършена е
първоначална обработка на материалите от обект „Шишманово кале”, свързани с
металообработка – ковашки съоръжения, шлака, полуфабрикати и брак;
- Стъклени съдове от римската и ранновизантийската епоха от днешната
българска територия. По темата е извършен подбор на фрагменти от съдове от
Градището при с. Дичин за анализ в лабораториите на Nottingham University и на
Institute of Archaeology – University College London;
- Лазерни методи в археологията – съвместен проект на НАИМ, ИФТТ и СУ,
финансиран от фонд „Научни изследвания”. Като член на колектива се занимавам с
подбора на проби (металургия, стъкло) за референтни анализи с различни лабораторни
методи с цел прецизиране на LIBS анализите по проекта.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Международна конференция „Late Antique Glass in Anatolia”, Измир, Турция,
25-27 октомври. Участие със самостоятелен доклад „Glass from the late Roman and early
Byzantine site Dichin, Northern Bulgaria” и в съвместен доклад „HIMT glass from
Bulgaria” в съавторство с Thilo Rehren, Лондон.
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.
- Чолакова, А. Идентификация на следи от металопроизводство в
археологическия контекст. - Археология, 49, № 1-4, 2008, 117-123;
- Хаджиангелов, В., Чолакова, А. Археологически проучвания на обект
“Шишманово кале” при гр. Самоков. – В: Археологически открития и разкопки през
2008 г. София, 2009.
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 2008 г.”, София, 2009.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на САА (до ноември);
- Административно оформяне на процедурата по издаване на разрешения за
износ на проби от ранновизантийски стъклени съдове (от проучванията на Градището

при с. Дичин) за анализ в Лабораторията на Nottingham University.
д-р Румяна Милчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Изпълнител на научен проект на тема „Надгробна пластика от долината на Струма”.
(Към проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи”). В рамките на тази
изследователска тема обработвам надгробните плочи с портретни изображения от фонда на ГАМ
Сандански. Извършен е подробен стилов и иконографски анализ на 28 паметника (част от
монографично изследване).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
б) В чужбина
- Международна научна конференция „Funerary Sculpture of the Western Illyricum and
Neighbouring Regions of the Roman Empire” – Split 27 - 30 September 2009. Участие с доклад R.
Milceva – Z. Bonias. „Zu einigen Grabreliefs mit Porträt aus dem mittleren Strymontal”;
- Международна работна среща на тема „Регионът на Серес преди и след управлението на
Филип ІІ”. гр. Серес (Гърция) септември 2009 г., участие с доклад R. Milceva – Z. Bonias. „Ein
neues Augustus Porträt aus Philippi”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- R. Milcheva. Frauenkopf aus Appolonia. - Archaeologia Bulgarica 2010.
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 2009 г.
- R. Milceva – Z. Bonias. „Zu einigen Grabreliefs mit Porträt aus dem mittleren
Strymontal”. In: Acta of International Scholarly Conference Funerary Sculpture of the
Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire, Split 27 – 30 September
2009.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат
- Р. Милчева. Два императорски портрета от Одесос. – В: Сборник посветен на
акад. Д. П. Димитров.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия със заповед на НИПК като представител
на НАИМ (в Кюстендил).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертна оценка на новопостъпила в Музея мраморна глава (относно
автентичността й).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на изложбата на Юлия Станкова, организирана от НАИМ, май-август
2009 г.;
- Участие в организирането на фотоизложбата „По свещените места на
планината Осогово”, подготвена от РИМ Кюстендил и представена в Археологическия
музей в Драма, Гърция, юли – септември 2009 г.

4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ
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 250 кв. м. Продължихме изследването
на комплекса на север и запад от търговско-занаятчийските помещения, като
проучихме още една – най-късна и силно разрушена сграда (от 60-те години на ХІ в.),
при която още на 0,40 до 0,60 м се откриха значителни керамични фрагменти, от които
бяха възстановени две делви, две гърнета и една паница. На изток от сградата
разкрихме три ями, които са свързани с нея, като две от тях разрушават по-ранна
сграда, разкрита през 2008 г. Слязохме на дълбочина 1 – 1,20 м в една от по-добре
запазените сгради (ІІІ), като под каменните й стени открихме нова полуземлянка с две
хромелни съоръжения. Продължихме изследването на основния профил, като открихме
още фрагменти от амфоровидни стомни, една от които е възстановена. На 15 м от
крепостната стена попаднахме на нов гроб от късния некропол. Задачата е по проект
„Стари български столици” на ССА.
- Разкопки на прабългарския биритуален некропол при гр. Балчик не се
проведоха, поради това, че не бяха отпуснати средства от Община Балчик.
1.2. Други изследователски теми
Ръководител на проекта „Славяни и прабългари”:
- Отново разгледах, сравних, фотографирах и анализирах находките от
биритуалния некропол при Балчик, които се намират във фондовете на НИМ, НАИМ и
ИМ гр. Балчик – м. май, август, септември, декември;
- Написвах каталога на некропола (разкопки 1994, 1995, 2004 – 2008 г.) като част
от бъдещата монография „Некрополът при Балчик”;
- Обработих керамичния материал от разкопките през 2009 г. в Плиска. –
извършено бе фотографиране и графично заснемане – м. юни;
- Редактиране на монографията „Средновековни кръстове-енколпиони” – м.
декември.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Прабългарският некропол при Балчик. – Доклад на XLIX Национална
археологическа конференция в Кюстендил, м. май 2009 г.;
- Етнически промени в днешните български земи през VІ – ІХ в. Сходства и
различия между български и аварски паметници. – Двустранната българо-унгарска
среща. София 27.05.2009 г.;
- Керамиката от комплекса в южния сектор на западната крепостна стена на
Плиска. – Национална научна конференция с международно участие „Карел Шкорпил
и българската средновековна археология”, Плиска, 02-03.10.2009 г.;

- Камък с надписи и рисунки от Дворцовата базилика в Плиска (заедно с Н.
Шаранков). – Национална научна конференция с международно участие „Карел
Шкорпил и българската средновековна археология”, Плиска, 02-03.10.2009 г.;
- Езически некрополи от Първото българско царство – Международна научна
конференция „15 години специалност Културология в Югозападния университет «Н.
рилски» – Благоевград, 27-28.11.2009 г.
б) В чужбина
- Участие с доклад „The dynamics between actual Мuseums and Virtual Museums in
Bulgaria” заедно с Д. Гергова и Г. Радославова: на 15-та Международна археологическа
конференция в Рива дел Гарда, Италия, състояла се от 15 до 21 септември.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.2.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Некрополът при Балчик. Нови данни за прабългарите. – Археология, 2009, 1–2,
76 – 90;
- За един кръщелен кръст от Варненснкия музей. Приноси към българската
археология, Т. VІ, 2009, 147 – 154;
- За един тип кръстове-енколпиони и производството им в средновековна
България (заедно с Т. Тихов). – Сборник по случай 90-годишнината на И. Жандова.
София, 2009;
- Биритуален некропол при Балчик. – Археологически открития и разкопки през
2008 г. София, 2009 (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 2008 г. София, 2009, (с К. Константинов, М.
Христова и Е. Коматарова).
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 2009 г.
- Керамиката от комплекса в южния сектор на западната крепостна стена на
Плиска, 25 стр. , 35 образа. – Плиска-Преслав, Т. ХІ;
- Етнически промени в днешните български земи. Сходства и различия с
паметници от Аварския хаганат, 24 стр. – Сборник с материали от двустранната
българо-унгарска среща, 15 образа;
- Езически некрополи от Първото българско царство, 25 стр., 15 образа –
Сборник „15 години специалност Културология в Югозападния университет „Н.
Рилски”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия

- Ръководител (от българска страна) на българо-унгарски проект: Авари,
прабългари и унгарци на Среден и Долен Дунав; срок 2007 – 2009 г.;
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICOMOS;
- Член на Международната асоциация на археолозите;
- Член на Европейската асоциация на археолозите.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководя двама докторанти – един от НАИМ (Евгения Коматарова) и един от
СУ (Мария Христова);
- Изнасяне на лекция пред докторантите на НАИМ – БАН на тема „Езическите
некрополи през VІІ – ІХ в.”.
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 Д. Момчилов за получаване на научното
звание „Доцент” за нуждите на Университет „Проф. д-р А. Златаров”, гр. Бургас;
- Рецензия на дисертационния труд на В. Нешева „Мелник – Богозиданият град”
за получаване на научната степен „Доктор на историческите науки”;
- Председател на изпитна комисия за провеждане на докторантски минимум на
Р. Спасов в Катедра „Археология”, СУ „Св. Кл. Охридски”, м. октомври 2009 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорен редактор на поредицата „Приноси към българската археология”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за Информационна агенция Варна – Фокус;
- Интервюта за радио Шумен.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка и реализиране на изложбата „Най-ранният прабългарски некропол
при Балчик” в заседателната зала на НАИМ във връзка с двустранната българоунгарска среща през май 2009 г.

ст. н. с. д. и. н. Николай Овчаров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месеците юни-юли заедно със ст. н. с. д-р Хитко Вачев от РИМ – Велико
Търново ръководихме екип, който проучва големия средновековен манастир около
църквата „Св. св. Петър и Павел” в Асеновия квартал на старата българска столица
Велико Търново. През миналата година открихме важна църква, свързана с българската
история. Става дума за споменатата в изворите „Св. Иван Рилски”, намирала се в същия
манастир и отстояла само на няколко десетки метра от главния католикон. Известно е,
че в тази обител в началото на ХІІІ в. е приета унията между българската църква и
Папството, после през 1393-1394 г. е служил последният патриарх от Средновековието
Евтимий, а след това чак до ХІХ в. е пребивавала Търновската митрополия. Също така
там са се съхранявали чак до ХV в. мощите на най-големия български светец.
- Усилията през 2009 г. бяха насочени към изключително богатия некропол,
който се развива край двата храма. За двата месеца разкопки в манастира „Св. св. Петър
и Павел” бяха разкрити повече от 100 гроба, датирани от ХІІІ до ХVІІІ в. Общо бяха
намерени повече от 600 ценни предмета, голяма част от които от злато и сребро. За
отбелязване са повече от 30 пръстена от скъпоценен метал, от които 4 са златни;
стотици златни, сребърни и бронзови обеци, копчета, фини игли и др. Много интересни
са металните детайли от ръкописни книги, сред които изпъква големият фрагмент от
сребърен позлатен обков с изображение на архангел. В редица гробове се откриха части
от златовезани одежди, с които са били погребвани болярите. Започнаха да се очертават
и сградите, оформяли някога манастирските крила. Ценни са и извадените 650
сребърни и бронзови монети. Сред тях са най-важни два екземпляра, които са втори в
историята. На единия е изобразен цар Константин Асен заедно със св. Богородица, а на
другия е цар Иван Шишман заедно с вече починалия си баща Иван Александър;
През месеците юли, август и септември ръководих обект „Скален град
Перперикон” край Кърджали. В мащабната кампания се включиха около 120 работници
от околните села. Усилията бяха насочени в северната част и южната част на Акропола.
Целта бе да се продължи проучването на градоустройството и проследяването на
фортификационните съоръжения. Същевременно бе необходимо да се проследи
връзката между Акропола и Двореца-светилище, което е планирано в дългосрочната
програма за изследване на скалния град.
Както обикновено, в дълбочина се откриват находки от халколита,
къснобронзовата и ранножелязната епоха. Най-важно за този период се оказа
установяването на цяла система от величествени скални олтари, оформени в камъка и
обгорени от многократно палени огньове. Те нямат аналогия на Балканите и показват
връзки с островите в Средиземно море и с Анатолия.
Ценни през 2009 г. са находките, свързани с Античността и Средновековието.
Беше продължено проучването на голям комплекс от сгради, датирани в ІІІ-V в., които
са концентрирани в северната и западната част на Акропола. Установено бе отлично
изразено градоустройство с прави улици и площади. Добре съхранените
фортификационни съоръжения и антични сгради са били рационално преизползвани
през Средновековието. Отчетливо това се долови около източната стена на
средновековната цитадела. През 2009 г. се откри още една неизвестна кула в този

участък, която е направена набързо вероятно непосредствено преди атаката на
крепостта от османците през 1361 г. В южния сектор пък се потвърдиха вижданията, че
през Античността Акрополът и Дворецът-светилище са били свързани с единна
фортификационна система. През Средновековието езическото култово място е било
изоставено, а крепостта се е установила само в най-високата част на хълма.
През 2009 г. най-сетне след десетгодишни разкопки на Перперикон бяха открити
епиграфски материали. Според заключенията на проф. Василка Герасимова, става дума
за фрагменти от каменни надписи от ІІІ-V в. даващи имена на граждани от тази епоха
(например, някой си Юлиус Тейменос). Един надпис пък вероятно е от ХVІІ в. и ни
показва последния етап от живота на хълма.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад на научна конференция по тракология в Казанлък през септември 2009
г. с доклад „Скални олтари от Перперикон”, съвместно със Здравко Димитров и
Красимир Лещаков.
б) В чужбина
- Участие с пленарен доклад „Генеалогия и просопография на рода
Мрънявчевичи” на научна конференция в Орменио, Гърция, посветена на годишнината
от битката на Вълкашин и Углеша при Черномен през 1371 г. Октомври 2009 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Н. Овчаров, Кр. Лещаков, З. Димитров, Д. Коджаманова. Ранните периоди в
историята на светилището при Татул. – Археология, 2008, 1-4, 34 – 46;
- Н. Овчаров, З. Димитров, Д., Коджаманова, Кр. Лещаков. Античният хероон
при Татул. – Археология, 2008, 1-4, 46 – 58;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Д. Стоименов, Кр. Лещаков.
Късноантично и византийско имение върху тракийското светилище при Татул. –
Археология, 2009, 1-2, 62 – 75.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Н. Овчаров, Х. Вачев. Археологически проучвания край новооткритата църква
„Св. Иван Рилски” в Асеновия квартал на Велико Търново. – Археологически открития
и разкопки през 2008 г. София, 2009 (на диск);
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З.Димитров. Археологически проучвания на
скален град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София,
2009 (на диск);
- Н. Овчаров, Б. Петрунова. Археологически разкопки на средновековен
некропол край с. Нисово, Русенско. – Археологически открития и разкопки през 2008 г.

София, 2009 (на диск);
- Н. Овчаров, З. Димитров. Архитектурният облик на античното светилище при
Татул. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІV, Казанлък, 2009, 135155;
- Н. Овчаров, Х. Вачев. Новооткрита църква в подножието на Перперикон
(предварително съобщение). – В: Приноси към средновековната българска археология,
VІ. София, 2009, 269 – 277.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Н. Овчаров. Археологически пътувания из Македония. Варна, 2009, 93 с.,
Издателство „Славена”;
- Н. Овчаров. Шифърът на Перперикон. София, 2009, 64 с., Издателство на в-к
„Стандарт”;
- N. Ovcharov. Bulgaria. History retold in brief. S., 2009, 160 p., (col. V. Fol, R.
Gavrilova, B. Gavrilov), Pub. RIVA. (NB: Книгата е издадена за пръв път през 1999 г.
Сега се преиздава като са добавени 24 написани от мен страници за големите
археологически открития в България през последните години);
- Н. Овчаров и колектив. 80 забележителности от Велико Търново и областта .
Атлас на патриота № 1, септември 2009. Издателство на в-к 24 часа;
- Н. Овчаров и колектив. 60 забележителности от Източните Родопи. Атлас на
патриота № 3, октомври 2009. Издателство на в-к 24 часа.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 45 статии в редовната ми ежеседмична страница за археологията и културноисторическото 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”, „Янтраднес”, „Бряг”, „Градски вестник” и др.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Изпълнителния борд на Американския биографичен институт в САЩ;
- Член на комисията да изследване на морската история в Източното
Средиземноморие към Института за новогръцки проучвания в Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научно ръководство на докторант по средновековна археология.
4.2. Лекции в чужбина
- Лекции в Карловия Университет в Прага, ноември 2009 г.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Съветник на Националния борд за туризъм;
- Член на Научния съвет на Македонския научен институт;
- Член на съвета за туризъм в община Свиленград.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Известия на Археологическия институт.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Три серии на филм „Средновековните крепости в Източните Родопи”
(съответно две по 30 мин. и една по 50 мин.), излъчени по БНТ през март 2009 (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 в официалната делегация на Президента Георги Първанов в Токио,
Япония, и в откриването на Тракийската изложба в японската столица, януари, 2009;
- Участие в официалната делегация на Президента Георги Първанов в Ханой,
Виетнам, януари 2009 г.;
- Лекции в Острава, Чехия, през ноември 2009 г.;
- Председател на VІ борса за културно-исторически туризъм, Велико Търново,
април 2009 г.;
- Лекции пред колектива на АЕЦ-Козлодуй, февруари 2009 г.;
- Лекции пред колектива на община Разград, март 2009 г.;
- Лекции пред общностите на Велико Търново и Търговище в София, октомври
2009 г.;
- Участие в европейски проект по ФАР за реставрация и изграждане на
посетителски център на Перперикон;
- Участие в разработването на европейски проект за експонирането на Велики
Преслав заедно със ст.н.с. Маргарита Ваклинова;
- Работа по европейски проект за развитието на туризма в Крива Паланка,
Македония, през м. октомври 2009 г.;
- Член на инициативен комитет за Белоградчик;
- Член на инициативен комитет за възстановяване на крепостта Раховец край
Горна Оряховица;
- Член на управата на сдружение за възстановяване на паметници и други
културно-исторически ценности заедно с Асен Сираков и Чавдар Стефанов;
- Носител на Голямата награда „Проф. Александър Фол” за 2009 г. за приноси в
областта на тракологията;
- Съуправител на сдружение „Перперикон-Мелпомена”, организиращо
ежегодния фестивал „Перперикон”, през юни 2009 г.;

- Първа награда на международния фестивал за археологически и исторически
филми в Пловдив през май 2009 г.
ст. н. с. д. и. н. Виолета Нешева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Ръководство на научно-изследователски проект на тема Мелник – религиозен и
административен център в долината на Средна Струма през вековете”; съвместен
проект на НАИМ и ИМ – Сандански; към проект на ССА „Българският средновековен
град и село”.
През отчетната 2006 г. в изпълнение на проекта са извършени теренни
проучвания на два обекта:
Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в източния край на Мелник. Работен
екип: ст. н. с. д-р В. Нешева (АИМ) и н. с. Ц. Комитова (ИМ-Благоевград) ръководители, д-р Здравка Коркутова – археолог. Геодезично и архитектурно заснемане
– Георги Гошев (АИМ), фото заснимане н. с. Ц. Комитова.
Поради служебна ангажираност в г. Видин Оля Миланова (археолог в РИМВидин), зам. ръководител на екипа съгласно Разрешението за теренни проучвания, не
участва в разкопките.
Главни резултати: През 2009 г. проучванията обхванаха целия терен, върху
който се намират архитектурните останки на манастира. В източния двор почти
навсякъде достигнахме материка. Разкрита е още една четириъгълна сграда в
северната част, с каменни стени на глинена спойка, запазени във височина 0,30-0,60
м. Разчистен е глинен водопровод, спускал се по наклона север – юг, зареждал
манастирското аязмо на юг с вода от малък каптаж в скалата от север. На найвисокото място – на североизток, където би трябвало да се е намирала манастирската
църква, се установи срутване на значителна част от ската, при което е срутена явно и
тази църква.
До южната оградна стена на западния манастирски двор отвън бяха разкрити
каменни руини на още една четириъгълна постройка – железарска работилница,
затрупана при земетресение. Освен огнище, на пода й бяха открити 1600 железни
предмета. От тях 1000 са гвоздеи, останалите са ножове, панти за врати, юзди,
шпори, подкови, налчета, ножици, катинари, брави и др.
Проследени са зидовете на сградата в северната част на западния двор, която е
била решена на две нива поради денивелацията на терена.
В югозападния вътрешен ъгъл на същия двор се разкри прокопано в скалата
съоръжение, много сходно с винарската изба на известната Кордопулова къща в
Мелник. Тя представлява лабиринт от дълги тунели, чието проучване предстои през
2010 г.
Едновременно с разкопките е извършена аварийна консервация на
разчистените руини, според програма „Мелник” на Министерство на културата на Р
България и Община Сандански.
Финансиране: Министерство на културата-Археологически музей в гр.
Сандански, по програма „Мелник” на Министерство на културата и Община
Сандански.
Църква „Св. Никола Пантелей” - сондажни археологически проучвания във

връзка с аварийната архитектурна консервация на паметника, в изпълнение на
Програма за консервационно-реставрационни работи и социализация на културноисторическото наследство в гр. Мелник. Работен екип: ст. н. с. д-р В. Нешева (НАИМ)
и н. с. Ц. Комитова (ИМ – Благоевград) – ръководители, д-р Здравка Коркутова –
археолог. Геодезично и архитектурно заснемане – Георги Гошев (АИМ), фото
заснимане н. с. Ц. Комитова.
Доразкрит е южният зид на наоса на църквата. Оформи се нейният притвор и
окончателно се изясни планът й – еднокорабна църква с една апсида от изток и притвор
от запад. Тя принадлежи към мелнишкото църковно строителство от ХVІІ в. Квартална
църква, функционирала до края на ХІХ в.
Извършена е аварийна консервация на запазените зидове.
Финансиране: Министерство на културата-Археологически музей в гр.
Сандански, по програма „Мелник” на Министерство на културата и Община
Сандански.
- Обработка на материали от разкопки през минали години на други
археологически обекти в Мелник за публикации по темата на проекта, както следва:
Материали от разкопките на църква „Св. Св. Петър и Павел” (2008) и на
„Манастир „Св. Богородица Пантанаса” от минали години с цел публикация.
1.2. Друга изследователска дейност:
- Защита на дисертация на тема „Мелник. Богозиданият град” за присъждане на
научната степен „доктор на историческите науки” (ш. 05.03.12 – Археология);
Работа по проекти на ЕС:
- Участие в подготовка на проект по програми, финансирани от ЕС и
Правителството на Р България, за цялостна реставрация и социализация на Болярската
къща в Мелник – научен ръководител. Бенефициент - Община Сандански;
- Участие в подготовка на проект по програми, финансирани от ЕС и
Правителството на Р България, за цялостна реставрация и социализация като
Исторически музей на гр. Мелник на сградата на Конака – научен ръководител.
Бенефициент - Община Сандански;
- Участие в подготовка на проект по програми, финансирани от ЕС и
Правителството на Р България, за архитектурна консервация, реставрация и
социализация на манастира „Св. Богородица Пантанаса” – научен ръководител.
Бенефициент - Община Сандански.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална археологическа конференция, м. май 2009 г., г. Кюстендил;
- Юбилейна сесия на Столична община и НАИМ „1200 години Сердика-СредецСофия в България – 809 година”, 25 юни 2009 г., с доклад на тема: „София –
християнско средище през Второто българско царство (ХІІІ – ХІV в.)”;
- Научна конференция във В. Търново в памет на проф. Йордан Андреев, 24
ноември 2009 г., с доклад на тема „Болярската къща в Мелник – дом на деспот Алексий
Слав”.
б) В чужбина

- Международен симпозиум в гр. Суфли, Гърция, с доклад „Мелник – град на
пътя на коприната през средновековието” („Melnik on the way of the silk in the Middle
Ages”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- V. Nesheva. Melnik on the way of the silk in the Middle Ages (Акти на
международен симпозиум, Суфли, Гърция).
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.:
- В. Нешева. Богдан Филов – директор на Народния Археологически музей. – В:
LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, 1. София, 2009, 307-313; ISBN 978-954-923951-5
- В. Нешева. Принос към проучването на Болярската къща в Мелник. – В:
Проблеми и предизвикателства на археологическите икултурно-историческите
проучвания, 1. Пловдив, 2009, 279-307; ISBN 978-954-423-529-1
- В. Нешева. In honorem Ljudmilae Donchevae Petkovae. – In: EURIKA in honorem
Ljudmilae Donchevae Petkovae. София, 2009, VІІ – ХХІІ; ISBN 978-954-92395-4-6
- В. Нешева. СОНЯ ГЕОРГИЕВА (1922 – 1988). IN MEMORIAM. – Приноси към
българската археология, 6, 9-16; ISSN 1310 – 7976
- В. Нешева. София – християнско средище през Второто българско царство
(ХІІІ – ХІV в. – В: Сб. 1200 години Сердика-Средец-София в България 809 година, 130
години София – столица на България, 140 години Българска Академия на науките.
София, 2009, 86 – 101; ISBN 978-954-516-895-6
- В. Нешева (в съавт.). Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в град Мелник. –
АОР 2009 (за 2008 г.)
- В. Нешева (в съавт.). Разкопки на църквата „Св. Св. Петър и Павел” в Мелник.
– АОР 2009 (за 2008 г.)
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- В. Нешева. Богдан Филов – директор на Народния Археологически музей. – В:
LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova;
- В. Нешева. In honorem Ljudmilae Donchevae Petkovae. – In: EURIKA in honorem
Ljudmilae Donchevae Petkovae.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги:
2.3.1. В чужбина
2.3.2. У нас:
- В. Нешева. Мелник. Богозиданият град. София, 2008 (Изд. Иврай, ф. А4, 365
стр. текст и илюстрации. ISBN 978-9388-22-0
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания

- В. „Струма” – 2 статии.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Лекции
- Нов български университет - Докторантска програма.
4.4. Ръководство на докторанти
- Ръководство на 2 докторанти – Нов български Университет.
4.6. Организирани школи или семинари
- Мелник - Лятна археологическа школа на тема „Долината на Средна Струма.
Цивилизации”, с участие на ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия на НИПК в Мелник във връзка с извършени археологически
проучвания на терен за ново строителство в резервата.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни.
- Участие като експерт в Комисия за оценка на културни ценности в НАИМ;
- Специализиран доклад със становище до Директора на НИПК за резултатите от
археологическите проучвания през 2009 г. на частен имот в Мелник;
- Писмено становище за археологическите проучвания в гр. Видин – крепостта
„Баба Вида” до настоящия момент и концепция за бъдещи проучвания, във връзка с
проект на ЕС за крепостта „Баба Вида”, с бенефициент Министерство на културата на Р
България.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- „Приноси към българската археология”, т. V и т. VІ; Сборник в чест на И.
Жандова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Пресконференция в гр. Сандански за разкопките в Мелник;
- БНТ – Разкопки в Мелник.

ст. н. с. д-р Маргарита Ваклинова

ст. н. с. д-р Ирина Щерева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководство на редовни археологически разкопки в Дворцовия център на
Велики Преслав на обект „Владетелска църква”. Изследванията са по проект „Стари
български столици” към секцията за средновековна археология в НАИМ. Разкопките се
проведоха през юли-август и се финансираха по правителствена програма чрез договор
между Министерство на културата и НАИМ – БАН. Разкопките се проведоха на площ
от 400 кв. м в пространството на югоизток от Тронната палата и на юг от Галерията,
свързваща Тронната палата и Владетелската църква. Открити са части от наземни
едноделни жилища или работилници, части от водопроводи, много сметни ями,
гробове, останки от архитектурни градежи. На възлови места бяха направени сондажи с
цел доуточняване на стратиграфията и строителната хронология на обекта. Продължи
проследяването на т.нар. сграда ІІІ в южна посока. В резултат на теренните изследвания
са придобити много и разнообразни движими паметници – керамика, изделия от кост
метал, стъкло, монети и оловни печати.
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 2009 г.
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова.
АР „Велики Преслав”. Дворцов комплекс – Владетелска църква. – В: Археологически
открития и разкопки през 2008 г. София 2009, 578 – 581. Електронен вариант (CD);
- И. Щерева. Амфори от ранновизантийския град Цоида. – В: Сб. Laurea in
honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София 2009, 83 – 89;
- И. Щерева. Владетелският център на Велики Преслав в следстоличния период.
– В: Приноси към българската археология, т. VІ. София 2009, 67 – 78;
- И. Щерева. Новооткрита владетелска ампула във Велики Преслав. – В: Сб. В
памет на Иванка Акрабова-Жандова. София 2009.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ

4.1.4. Ръководство на редовни докторанти.
- Ръководител на редовен докторант към секцията за средновековна археология;
- Изнесена лекция пред редовни докторанти на НАИМ на тема „Основни
тенденции в развитието на материалната култура на българския народ през ХІ-ХІІ
век”..
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и др. експертни органи
- Член на изпитна комисия за кандидатстване в докторантура.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
Член на редколегията на сборник в памет на ст. н. с. Иванка Акрабова-Жандова.
ст. н. с. 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” 01.09 – 01.10.2009 г.
1.2. Други изследователски теми
- Проект на ССА – НАИМ – Проучване на старите столици;
- Средновековни крепости на юг от Балкана.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна конференция „Държавата, обществото и историята”
със съобщението „Съкровища или колективни находки от средновековни оръдия на
труда”. Пловдив, 23-24 октомври, 2009 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Ж. Аладжов. Кой е верният план на вътрешния град на велики Преслав? В:
Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. София, 2009, 159 – 162, ISBN 978-954-92395-1-
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- Ж. Аладжов. Златен пръстен от крепостта Маркели край Карнобат. В: Eurica. In
Honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 453 – 456, ISBN 978-954-92395-46
- Ж. Аладжов. Съкровища или колективни от средновековни оръдия на труда”. –
В: „Държавата, обществото и историята”.
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 2009 г.
- Ж. Аладжов. Кой е верният план на вътрешния град на велики Преслав? – В:
Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. София, 2009, 159 – 162, ISBN 978-954-92395-15
- Ж. Аладжов. Златен пръстен от крепостта Маркели край Карнобат. В: Eurica. In
Honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 453 – 456, ISBN 978-954-92395-46
- Ж. Аладжов. Рисунките - графити от карнобатската крепост и тяхната връзка с
историческите събития. Приноси към българската археология, VІ, София, 2009, 86 – 92,
ISSN 1310-7976
- Ж. Аладжов. Още данни за живота и кариерата на един висш византийски
сановник. – В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културноисторическите проучвания. Пловдив, 2009, 188 – 194, ISBN 978-954-423-529-1
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.
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. д-р Бони Петрунова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих редовни археологически проучвания по трасето на АМ Тракия, ЛОТ
4, Обект №14 „Средновековно селище”, по договор между НАИМ и ФРПИ. Обектът е
цялостно проучен на площ от 16 000 кв. м, като е установено, че селището е от ХІ- ХІІІ
в. Той включва и християнски некропол разположен върху могила, в рамките на обект
„14А”, непосредствено северно и североизточно от него. В границите на селището са
разчистени останки от жилища, и стопански ями, както и такива с погребани в тях
кучета. Открити са оръдия на труда, метални предмети и голямо количество битова
средновековна керамика. Проучванията се проведоха през месеците май-юни 2009 г.
Работата е приета от специална комисия и територията на обекта е освободена за
строеж на магистралата;
- Ръководих редовни археологически разкопки в сектор „Предградие” на
крепостта Калиакра през м. август на 2009 г. В археологическия екип са включени като
зам. Ръководители Яна Димитрова и Елена Василева, докторанти на НАИМ – БАН.
Продължи проучването на средновековния некропол, както и на гробниците от
VІ – VІІ в. В северна посока са заложени четири нови сондажа, чиято цел е да се
разшири обхвата на изследваната територия. Най-интересното откритие за сезона е
голяма яма, вкопана в скалата, със следи от ритуални действия. В един от
средновековните гробове също са установени умишлени, вторични промени, вероятно
следи от битова магия.
Количеството на откритите средновековни монети от ХІІІ, ХІV и ХV в. е найголямо, като между тях се откроява рядка монета на Иванко Тертер. Отново са открити
средновековни накити, както и костена матрица за изработване на копчета. В западната
част на Предградието, на така наречената „Османова могила” е разчистена тракийска
куполна гробница, обявена от предишните проучватели като „варница”.
- Ръководих археологическо проучване на „Антична и средновековна крепост” в
землището на с. Зелен дол, община Благоевград през месеците септември-октомври
2009 г. Зам. Ръководител на проучването е Цветана Комитова от ИМ Благоевград. Бяха
цялостно проследени стените на укреплението, което заема площ около 3 дка. Разкрити
са три кули и два входа (порти). Установени са етапите на обитаване на крепостта,
която е построена през ІV век, а в ХІІІ-ХІV преустройствата са засегнали предимно
северната й част. В разчистената площ са открити каменни прагове, питоси, голямо
количество керамика, накити и колективна монетна находка, скифати от ХІІІ век.
Проучването е финансирано от Община Благоевград и е част от проект „Места
на паметта в района на Благоевград”.
1.2. Изследователски теми несвързани с разкопки
- Ръководих реализирането на проект „1200 години Сердика-Средец-София в
България”, финансиран от Програма „Култура” на Столична община. Той включваше
юбилейна лектория, проведена през м. май 2009 г. и издаването на сборник статии
посветени на 1200 годишнината от присъединяването на Сердика към България, на 130
годишнината от обявяването на София за столица на България и 140 годишнината на
БАН;
Ръководител на проект към ССА „Археология на българските земи през ХV –
ХVІІ в.”;
- Събиране на материали по темата „Средновековните крепости ХІV-ХV век”;
- Лидер на българо-гръцки проект „Консервация, реставрация и социализация на
обекти в общините Кипринос и Ивайловград”.

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Научна конференция „Земя на кръстопът” в гр. Ямбол с доклад
„Предварителни данни за проучването на средновековно селище в землището на с.
Зимница, община Ямбол”, 12-13 ноември 2009 г.;
- Участие юбилейна лектория „1200 години от присъединяването на Сердика
към България” с доклад „Урвич – последната крепост на Шишмановци”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Б. Петрунова. №29. Археологическо проучване на крепостта Св. Петка в гр.
Пещера - Археологически открития и разкопки през 2008, 626 – 629, София 2009;
- Б. Петрунова, Е. Василева. №37. Археологически проучвания в НАР Калиакра.
– Археологически открития и разкопки през 2008 г., 648 – 650;
- Б. Петрунова. №49. Археологическо проучване на крепостта Урвич, с.
Кокаляне. – Археологически открития и разкопки през 2008 г., 680 – 683;
- Н. Овчаров, Б. Петрунова. №66. Археологическо проучване на
късносредновековен некропол до с. Нисово, Русенско. – Археологически открития и
разкопки през 2008 г., 731 – 733;
- Б. Петрунова. №76. Сондажни археологически разкопки на обект №14, км
294+000 – 294+500 по трасето на АМ Тракия, ЛОТ4, в землищата на селата Зимница и
Чарда, Община Стралджа, Област Ямбол. - Археологически открития и разкопки през
2008 г., 750 – 752.
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. Урвич – последната крепост на Шишмановци. – 1200 години
Сердика-Средец-София в България 809 г. /1300 години София – столица на
България/140 години Българска академия на науките, София 2009, 102-117, ISBN 978954-516-895-6
- Б. Петрунова. Археологията за християнския погребален обред в българските
земи през ХV-ХVІІ векове. – В: LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, кн. І, 281294, София 2009, ISBN 978-954-92395-1-5
- Б. Петрунова. Християнското погребение-предизвикателство за археологаПроблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите
проучвания, т. І. Археология и култура, 354-364, Пловдив 2009, ISBN 978-954-423-5291
- Б. Петрунова. Късното средновековие в българските земи и свидетелствата на
материалната култура. - Подбрани извори за българската история. Българските земи
под османска власт. Българското възраждане. Т. ІІІ, 115, София 2008, ISBN 954-994240-6

- Б. Петрунова. Погребалните обреди през късното средновековие-Подбрани
извори за българската история. Българските земи под османска власт. Българското
възраждане. Т. ІІІ, 116, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Архитектура и строителство. Гражданска архитектура-Подбрани
извори за българската история. Българските земи под османска власт. Българското
възраждане. Т. ІІІ, 118 – 123, София 2008, ISBN 954-9942-40-6.
- Б. Петрунова. Църковното строителство-Подбрани извори за българската
история. Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т. ІІІ, 124 –
128, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Занаятите. – Подбрани извори за българската история.
Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т. ІІІ, 129 – 133, София
2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Керамиката.-Подбрани извори за българската история.
Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т. ІІІ, 135-137, София
2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Облеклото на българите през ХV-ХVІІ в. – Подбрани извори за
българската история. Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т.
ІІІ, 149-152, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Църковно изкуство през ХV-ХVІ в.-Подбрани извори за
българската история. Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т.
ІІІ, 153-154, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Българско възраждане. Архитектура и строителство. – Подбрани
извори за българската история. Българските земи под османска власт. Българското
възраждане. Т. ІІІ, 458-459, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Българско възраждане. Занаяти, промишленост и търговия.Подбрани извори за българската история. Българските земи под османска власт.
Българското възраждане. Т. ІІІ, 472-473, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Българско възраждане. Народно изкуство. – Подбрани извори за
българската история. Българските земи под османска власт. Българското възраждане. Т.
ІІІ, 502-505, София 2008, ISBN 954-9942-40-6
- Б. Петрунова. Българско възраждане. Книжовност и образование. – Подбрани
извори за българската история. Българските земи под османска власт. Българското
възраждане. Т. ІІІ, 510-528, София 2008, ISBN 954-9942-40-6.
2.3. Научни книги
2.3.2. У нас
- Б. Петрунова. Съкровищата на България (от праисторията до ХІV век),
Издателство „Световна библиотека”, София 2009, ISBN 978-954-974-003-9, 80 стр.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Май-юни – 3; август – 3; септември-октомври – 5;
- Лектор в Докторантското училище на НАИМ. Лекция „Археология на
българските земи ХV – ХVІІ векове” на 16.12.2009 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисията по инфраструктурите;
- Член на комисии за приемане на обекти.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на сборник „LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova”;
- Съставител и редактор на сборник „1200 години Сердика-Средец-София в
България 809 г./1300 години София-столица на България/140 години Българска
академия на науките”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта, пресконференции и публикации в различните медии при проявен
интерес от тяхна страна. Участие в документални и научно-популярни филми.
8. МУЗЕЙНА И ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ
- Обработка и инвентаризация на материали от фонда на ИМ Каварна – януари
2009;

- Участие в организацията на съвместно изложба на НАИМ и ИМ Каварна за
европейски проекти в България. Ноември-декември 2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- И. д. Завеждащ ССА към НАИМ при БА;
- Член на Музейния съвет на НАМ;
- Член на Съвета за теренни проучвания.
н. с. д-р Радослав Василев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Дървена крепост във Вътрешния град на Плиска” – НИАР Плиска, по
проект „Стари български столици”. Финансиране по договор с Министерството на
културата.
През м. юли с участието ми като заместник-ръководител продължихме
разкопките на изкопи XIV и XV, започнати през 2007 година с цел доразкриване на
части от траншеите, сключващи двата южни ъгли, на Ранното дървено укрепление.
Също така бяха проучени и части от траншеите които го обхващат и включват към
Голямото дървено укрепление при едновременното им съществуване и функциониране
като Дървена крепост. Бяха допроучени и попадащите в изкопите части от по-късно
вкопаните върху тях съоръжения. С установяването на тези ъгли на МДУ стана

известен целият план на най-ранното укрепление в тази част на Вътрешния град на
Плиска. Започна разкопаването и на нови четири изкопа XVI-XIX. С тяхното проучване
целим откриване на входовете през западната и южната стени в Малкото дървено
укрепление и данни за преосмислянето на тяхната функция или затварянето им след
включването на МДУ към ГДУ в една обща, заедно ползвана, укрепителна система,
след построяването на ГДУ и изграждане на Дървената крепост.
Докато в двата изкопа на западната стена на МДУ 16 и 17 търсеният вход не бе
открит в изкоп 19 на южната стена на МДУ в последните часове от работата ни за
сезона попаднахме на предполагаемия проход на южния вход в ранното укрепление. И
в четирите нови изкопа (16-19) разкрихме по-късно изградени структури. Те са от
времето след като Дървената крепост престава да е ползвана, а пространството
защитавано дотогава от нея вече е охранявано от каменната крепостна стена. В изкоп
16 бе разкрита изцяло запазена пещ с купол, изграден от редове фрагментирани тухли и
с отвор от юг, фланкиран с плочи. Такива цялостно запазени съоръжения за отопление
или производство разкриваме много рядко. В изкоп 17 от север на тази пещ разкопахме
вкопано жилище с такъв тип пещ, но с разрушен купол. Съоръженията са изграждани в
ями вкопани в траншеите на западната стена на МДУ и обхващащата ги към ГДУ
траншея. Най-общо датираме тези структури в Х и първите десетилетия на XI век. С
такава датировка първа половина на XI век са и двата най-интересни и ценни предмета
намерени при разкопките. Това са фино бронзово ключе за ковчеже и сребърна
милиаренсия, но с две дупчици, тъй като е ползвана за накит.
1.3. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми
а) В страната
- Конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Карел
Шкорпил и 65 години от кончината му, проведена на 2 и 3 октомври в НИАР Плиска с
доклад: „ Ранносредновековна керамика от разкопките на Атанас Милчев в Асар дере
през 1952 година”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009
- Павел Георгиев, Радослав Василев. Дървена крепост във Вътрешния града на
Плиска. В: Българска археология 2008. Каталог към изложба, 68-69;
- Павел Георгиев, Радослав Василев. НИАР Плиска. Ранно (Дървено) укрепление
във Вътрешния град. В: Археологически открития и разкопки през 2008 година. 541543.
2.1.3.2. Приети за печат през 2009
- Радослав Василев. Статия за д-р Иван Моллов за дейността му като
председател на Шуменското археологическо дружество (за Енциклопедия Шумен).
н. с. д-р Методи Даскалов

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасително археологическо проучване на о-в Св. Кирик, гр. Созопол – априлюни. Финансиране – МРРБ. Проучена площ над 2000 кв. м. Разкрити са останки от
храмове от класическата и елинистическата епоха, раннохристиянска базилика с
баптистерий и синхронен некропол с 63 гробни съоръжения от периода V – VІІ в.;
- Редовни археологически разкопки в м. Палеокастро край гр. Поморие – юниюли. Финансиране – ИМ – Поморие (респ. – община Поморие). Продължение на
проучванията на средновековен пласт и структури от 2008 г. Допроучени жилищни и
стопански съоръжения, започнати през 2008 г. Проучена е част от средновековен
некропол (39 гроба) от ХІІ-ХІІІ в.;
- Спасително археологическо проучване на обект № 33 по трасето на АМ
„Тракия” – лот 4, землище на с. Железник, общ. Карнобат – м. юли – октомври 2009 г.
Финансиране – Агенция „Пътна инфраструктура” по договор с НАИМ – БАН.
Проучена е площ около 4 дка, разкрити структури от селище от VІІІ-VІІ в. пр. Хр.:
останки от жилища, домакински съоръжения, ями, 2 гроба. Обектът е проучен и
предаден за строителство;
1.3. Други изследователски теми
- Продължаване на събиране и обработване на материали по тема: „Коланни
накити от VІ-VІІ в. южнодунавските провинции на Византия”;
- Обработване на материалите от колективния ранносредновековен гроб край с.
Гледачево, община Раднево с цел публикация;
- Обработване на масовия керамичен материал от разкопките на Анхиало;
- Първично обработване на керамичен материал от разкопките на о-в Св. Кирик
– Созопол.
1.4. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Регионална конференция на археолозите, работещи в ЮИ България
(гр. Поморие, 13-14.02.2009 г.) с доклади за резултатите от проучването в м.
Палеокастро край Поморие и на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр. Китен.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Християнски храмове и некропол (Х-ХІІ в.) в околностите на Созопол. –
Археология, L, 2009, 1-2, 91 – 108 (в съавт. с К. Трендафилова);
- Сондажно археологическо проучване на обект №33, КМ 318+400-318+500, лот
4, АМ „Тракия”, землище на с. Железник, община Карнобат. – В: АОР през 2008 г.,
2009, 258-260 (в съавт. с К. Трендафилова);

- Археологическо проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр. Китен.
– В: АОР през 2008 г., 2009, 479 – 483 (в съавторство с К. Панайотова);
- Резултати от археологическото проучване на средновековния град Анхиало. В: АОР през 2008 г., 2009, 677-680;
- Теренно археологическо проучване в землището на гр. Китен, община
Приморско. – В: АОР през 2008 г., 2009, 787-788 (в съавторство с К. Панайотова).
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Спасително археологическо проучване на о-в Св. Кирик, гр. Созопол. –
Българска археология 2009. Каталог (в съавторство с К. Панайотова).
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 2009 г.
- Metodi Daskalov, Snezhana Goryanova. Early Christian Architectural Complex in
Sofia. – Конференция „Ниш и Византиja”, VІІ, 2008, 151 – 162, (в съавторство със С.
Горянова).
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Токи и колани украси (VІ-VІІ в.) от околностите на гр. Котел. – В: LAURA. In
Honorem M. Vaklinova. І. София. 2009, 89 – 102;
- Ранносредновековни находки от Видинско. – В: ЕURIKA. In honorem L.
Donceva-Petkova. София. 2009. 93 – 106;
- Раннохристиянски комплекс в кв. Лозенец – София. – В: 1200 г. Сердика –
Средец – София в България. 2009, 118 – 136, (в съавторство със С. Горянова).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Координатор на съвместен проект с АИ на Словашката академия на науките на
тема „Ранносредновековната култура (VІІ-ХІ в.) на територията на България и
Словакия”. Осъществен обмен на специалисти (1 от Словашка, 2 – от българска страна)
в рамките на отпусната квота по ЕБР. Поставено началото на подготовка на съвместна
конференция. Уточняват се участниците и темите.
4. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. Археология;
- Редактор на Сборник ЕURIKA. In honorem L. Donceva-Petkova. София. 2009.
4. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

4.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в Междуведомствена комисия за определяне граници на исторически
и археологически паметник на културата „Белоградчишка крепост” – октомври 2009 г.
5. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта и за местни и централни електронни и др. медии за разкопките в
Поморие и Созопол.
н. с. д-р Валери Григоров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване на крепостта „Койчово кале”. Научен ръководител
н.с. д-р В. Григоров. Времетраене на теренната работа – 60 дни. Проучи се площ от
около 250 кв. м. Разкриха се части от крепостната стена и две сгради. Картира се плана
на укреплението. Финансиране – Асарел-Медет;
- Археологическо проучване на крепостта Боровец при Правец. Научни
ръководители н. с. д-р В. Григоров и Т. Борисова. Научен консултант – ст. н. с. д-р С.
Торбатов. Времетраене на теренната работа – 40 дни. Разкри се входа на крепостта с
две кули, функционирали по различно време. На билото на хълма бяха допроучени две
сгради. 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 1981-1989 г. Целта е уточняване на хронологията
на крепостта. Финансиране от Исторически музей – Панагюрище;
- Изготвяне на каталог (в обем 115 стр.) на инвентираните находки от
археологическите проучвания на Красенската крепост през периода 1976 – 1989 г. Без
финансиране. Целта е да се подготви издаването на каталог на находките;
- Обработка на керамичните съдове от яма 1, обект „Тайни ходници на север от
Цитаделата” в Плиска. Без финансиране. Целта е да се подготви публикация за втория
многоброен керамичен комплект съставен от около 58 съда, открит при проучването
през 2006 г. на тайните ходници в Плиска;
- Написани са 35 лекции (обем около 315 стр.) за лекционен курс (Магистърска
програма) във ВТУ: „Погребални обреди от Средновековна България”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
- Участие с доклад на Националната археологическа конференция в Плиска (23.10.2009 г.) Тема на доклада: „Керамичен комплекс от Плиска”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3.1. Излезли от печат научни публикации в списания и поредици

- В. Григоров, Т. Борисова, М. Занева. Крепостта Боровец при Правец. – В:
Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 442 – 445;
- В. Григоров, Г. Абдулов. Крепостта Красен при Панагюрище. – В:
Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 666 – 668;
- В. Григоров, А. Аладжов. НИАР „Плиска”. Проучвания в реперен квадарт В-11
във Вътрешния град. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София,
2009, 563 – 566.
2.2.2.1. Излезли от печат научни публикации в български тематични сборници
- А. Аладжов, В. Григоров. Коланни апликации и накрайници от обект в реперен
квадрат В-11 във Вътрешния град на Плиска. – В: Laurea in honorem Margaritae
Vaklinova, книга I, София, 2009, 185 – 190;
- В. Григоров. А. Аладжов. Новооткрити печати от Плиска. – В: Eurika. In
honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, 2009, 147 – 155;
- Ст. Станилов, В. Григоров. Едноръчни огнива с „а-образна” форма. – В: Laurea
in honorem Margaritae Vaklinova, книга I, София, 2009, 191-198.
2.2.2.2. Приети за печат научни публикации в български тематични сборници
- В. Григоров. Керамичен комплекс от Плиска. – В: Плиска-Преслав, том 11.
2.1.2.2. Приети за печат научни публикации в чуждестранни списания и поредици
- V. Grigorov. The Byzantine Fortress „Krasen” near Panagyurishte (Bulgaria). – In:
Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter. Monographien des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums 84 (Mainz 2010). F. Daim/J. Drauschke (Hrsg.).
3. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
- Научен консултант на археологическите разкопки на крепостта при Враца с
научен ръководител Нарцис Торбов;
- Научен консултант на теренните археологически обхождания в района на язовир
Тича с научен ръководител Светлана Венелинова.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”;
- Отговорен редактор на сборник посветен в чест на проф. Л. Дончева-Петкова.
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 извършване проверка за пълнотата на полевата
документация в Научния архив на НАИМ за разкопките през 2008 г.;
- Член на комисия за инвентаризация на предметите от благородни метали във
Фонд Средновековен.

н. с. д-р Андрей Аладжов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на разкопки на обект „Кръгла каменна площадка”, северно от
Цитаделата във Вътрешния град на Плиска. Разкопките се осъществиха през месец
юли. Проучванията са продължение от 2006 г. Разкриха се 6 нови сектора от кръглото
каменно съоръжение;
- Ръководител на обект „Кулата – Градот”, гр. Ракитово. Разкопките се
проведоха през месец август и септември. Разкри се вътрешността на еднокорабна
едноапсидна църква със запазени фрагменти от стенописи в апсидата. Стенописите
бяха свалени поради опасност от разрушаване и консервирани.
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. Кюстендил 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 2009 г.
- 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 2009 г.
- А. Аладжов, В. Григоров. Коланни гарнитури от обект в реперен квадрат В-11
във Вътрешния град на Плиска. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, Книга
І. София, 2009, 185-190; ISBN 978-954-92395-1-5
- В. Григоров, А. Аладжов. Новооткрити печати от Плиска. – В: EURICA. In
honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 147-156; ISBN 978-954-92395-4-6
- А. Аладжов, В. Григоров. НИАР „Плиска”. Проучвания в реперен квадрат В-11
във Вътрешния град. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009 г,
563-566; ISSN: 1313-0889
- С. Станилов, М. Инкова, А. Аладжов. НИАР „Плиска”. Археологически
разкопки на обекти: Дървена ограда и Кръгла каменна площадка северно от цитаделата.
– Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009 г, 552-555; ISSN:
1313-0889
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи

- Главен координатор на проект Старите български столици и техните
околности” към фонд Научни изследвания – Министерство на културата.
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;
- Отговорен редактор на сайта на НАИМ – БАН.
н. с. III ст. Петър Димитров 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. Срок: юли – август 2009 г.; финансиране: по договор между НАИМ и
Министерство на културата и по проект „Старите български столици и техните
околности”, финансиран по договор с Фонд „Научни изследвания” на МОМН.
Проучени са терени на юг от базиликата, за установяване характера на поранното и по-късно обитаване. Разкрити са производствени съоръжения и водопроводи.
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,
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 2009 г.
- Ваклинова, М., Щерева, И., Горянова, С., Димитров, П., Манолова-Войкова, М.
2009. АР „Велики Преслав”. Дворцов комплекс и „Владетелска църква”. – АОР през
2008 г., 578 – 581, обр. 1 – 3, 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 2009 г.
- Димитров, П. 2009. Преславският аул в контекста на строителните традиции на
Първото българско царство. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, I, 151 –
158, обр. 1, С., ISBN 978-954-92395-1-5
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка на
оборудване и прилежащ софтуер за нуждите на НАИМ – БАН”.
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 „Годишен отчет на НАИМ”;
- Член на редколегията на сборник в памет на ст. н. с. Иванка АкрабоваЖандова.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. научен секретар на НАИМ.
- Подготовка на Отчет за дейността на НАИМ за последните 5 години във връзка
с извършената атестация на институтите към БАН от страна на ЕС.
Снежана Горянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Юли – август 2009 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 и Министерство на
културата и по проект „Старите български столици и техните околности”, финансиран

по договор с Фонд „Научни изследвания” на МОМН. Проучена е площ от около 400
кв.м, на която са разкрити останки от монументална архитектура, от наземни паянтови
жилища, две производствени пещи, множество ями;
- Януари – февруари 2009 г. – обработка на материалите, подготовка на
документацията и отчет на резултатите от археологическите проучвания през 2008 г.
(обект „Владетелска църква във Велики Преслав”; обект „Ранновизантийска и
средновековна крепост Проват-Овеч”);
Октомври – декември 2009 – подготовка на документацията от обекта за отчет.
1.2. Други изследователски теми
- Късносредновековните църкви в с. Добрина, Провадийско;
- Ранновизантийска и средновековна крепост Проват-Овеч – ранни проучвания,
историография;
- Манастирът „Св. Мария Магдалина” при гр. Бухово, област София.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална конференция с международно участие „Карел Шкорпил и
българската средновековна археология”, Шумен, 2-4 октомври 2009;
- С. Горянова. Проучванията на Провадийската крепост и Карел Шкорпил;
Международна конференция „Спомен и забрава във Византия”, София, 26-29
ноември 2009;
- С. Горянова, Старите църкви в с. Добрина, Провадийско – от забравата към
нови митове;
- Лектория „1200 години Сердика-Средец-София в България (809 година); 130
години София – столица на България”;
- М. Даскалов, С. Горянова, Раннохристиянски комплекс в квартал Лозенец.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- M. Daskalov, S. Goryanova. Early Christian complex in Sofia, Bulgaria. – In: Ниш и
Византиjа. Зборник радова VII, Ниш, 2009, ISBN 978-86-83505-76-0.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- С. Горянова. Християнската култура в средновековна България (материали от
Национална научна конференция, Шумен, 2-4 май 2007 г. по случай 1100 години от
смъртта на св. Княз Борис-михаил (ок. 835-907 г.), ред. П. Георгиев. В. търново, 2008,
447 стр. – Археология, кн. 1-2, 2009, 137 – 140;
- С. Горянова. Ранновизантийска и средновековна крепост Проват/Овеч. Археологически открития и разкопки през 2008 г. С., 2009. 633-636 (CD);
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова.
АР „Велики Преслав” Дворцив комплекс и „Владетелската църква”. – Археологически

открития и разкопки през 2008 г. С., 2009. 578-581 (CD).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Даскалов, С. Горянова, Раннохристиянски комплекс в квартал Лозенец,
София. – 1200 години Сердика-Средец-София в България (809 година); 130 години
София – столица на България; 140 години Българска академия на науките. София, 2009,
с. 118 – 136; изд. Летера; ISBN 978-954-516-895-6;
- А. Миланова, С. Горянова. Бит и комфорт на homo byzantinus: желана и реална
жизнена среда в българските земи (IX – XIVв.). – В: Homo Byzantinus?, София, 2009, с.
152-187; Военно изд.; ISBN 978-954-509-431-6;
- С. Горянова. Украса за сандъче от Провадия. – В: Сборник в памет на Иванка
Акрабова-Жандова, София, 2009;
- С. Горянова. Мостовото съоръжение в крепостта Проват/Овеч. – В: Пътуване в
средновековна България. Велико Търново, Абагар, 2009, 230-239; ISBN 978-954-427860.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- С. Горянова. Църквата „Св. Теодор” в с. Добрина, Провадийско – митове,
хипотези, реалности. – В: LAUREA II, София, 2009 (25 858 знака).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
- В-к „Провадийски глас” – 1 публ.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Координатор на проект „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия” по договор със Съвет за археология към Сръбската
академия за науки и изкуства, 2007 – 2009 г.;
Проектът бе продължен за периода 2010 – 2012 г.;
- През 2009 г. осъществено научно посещение в Белград (8 – 11 ноември 2009 г.)
с цел подписване на проекта за 2010-2012 г., работа в библиотеката на Археологически
институт – Белград, срещи и консултации с колеги от АИ – Белград, Отделение за
археология на Философски факултет на Белградския университет, Народен музей –
Белград, Музей на Войводина – Нови Сад. Финансиране: ЕБР по спогодба на БАН и
САНИ;
- Изготвяне на програми и посрещане на гости от Р Сърбия по същия проект и
по споразумение между НАИМ и АИ – Белград.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Главен координатор на проект „Старите български столици и техните
околности” към фонд Научни изследвания – Министерство на културата.

Емилия Евтимова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасително сондажно проучване на обект №6 в
землището на с. Омарчево, община Нова Загора по трасето на АМ „Тракия” от 12 март
до 6 юни 2009 г. Спасителното сондажно проучване се извърши чрез отделни изкопи
разположени шахматно по проектното трасе. Заложиха се 32 сондажа с размери от
10.00х2.00 м до 14.00х15.00 м. Достигнатата дълбочина е от 1.20 до 1.70 м. Проучиха се
4 деструкции на сгради с неправилна правоъгълна форма. Вероятно те са били със
стопанско предназначение, защото добитите оттук находки са сравнително
малобройни. В сондаж № 48 се разкри запазена стена на жилище. Тя е изградена от
ломени камъни на калова спойка с различна големина. Между камъните се откриха
общо четири монети и два пирона. Три от тях са акчета. Въпреки, че не са прецизно
датирани, очевидно те се отнасят към османския период – ХV – ХVІІ в. Материалите от
ямите са предимно керамични фрагменти, животински кости, метални предмети и
монети. Общо на обекта бяха открити 17 монети. Това навежда на мисълта за развита
търговска дейност. Според местните хора оттам някога е минавал път. По този начин
донякъде може да обясни наличието на нумизматичния материал. Сред останалите
находки, освен интересните фрагменти от луксозна трапезна керамика, се открояват 2
апликации, 3 пръстена и един ключ. Теренът се освободи за строителство.
Финансиране: Национална агенция „Пътна инфраструктура”.
Обектът се включва в изследователския проект на ССА „Средновековният български
град и село”.
Участие в проучването обект 18 по трасето на пътя Джебел – Маказа, с. Седларе,
община Момчилград с научен ръководител Катя Меламед – 19.08 – 3.10.2009 г. Теренът
е известен още от края на миналия век като средновековно ямно поле. Бяха проучени
12 ями датирани с керамичен материал в ХІ – ХІІ в. Разкритите 4 жилища са построени
на колова конструкция, с плет обмазан с глина. В жилище 3 се почисти огнище
изградено от камъни със свод. Откритата керамика ги датира в ІV – V в. В южната част
на обект 17 се регистрираха останки от средновековни жилища. Основите им са от
ломен камък, без спойка. Резултатите от проучванията показват, че на тересата на
западния бряг на река Сютлийка има интензивен и непрекъснат живот от
праисторическо време до средновековието. Финансиране: Национална агенция „Пътна
инфраструктура”.
Обектът се включва в изследователския проект на ССА „Средновековният
български град и село”;
Научен ръководител на обект 12, с. Крум, община Димитровград по трасето на
ЖП линията Пловдив – Свиленград – 4.10 – 3.11.2009 г. Съгласно договор между
НАИМ – БАН и НК „Железопътна инфраструктура” строителството на
високоскоростната линия се наблюдава от ръководителите на отделните обекти. При
изкопните работи на участък с дължина от 150 м се регистрираха 4 ями и две жилища.
След изравняване на терена се очертаха основите на 7 жилища, 12 ями, две канавки и
стъкларска работилница. В западната част на обекта има данни за сравнително голяма
сграда с приблизителни размери 3,50х6,50 м. Започна проучването на 2 жилища,
стъкларската работилница и 2 от ямите. Сред находките преобладава керамичния

материал и предмети свързани с бита – ножчета, декоративни пирони, обтегачка за
хоризонтален тъкачен стан, фрагмент от пръстен. Всички находки са средновековни –
ХІ – ХІІ в. Осигурено е финансиране за пълно проучване на обекта през 2010 г.
Финансиране: НК „Железопътна инфраструктура”.
Обектът се включва в изследователския проект на ССА „Средновековният
български град и село”;
Участие при наблюдението строителните работи на ЖП линията Пловдив –
Свиленград на обект 9, с. Ябълково, община Димитровград. Научен ръководител на
обекта е К. Меламед. Наблюдението се осъществи от края на м. ноември до 12
декември 2009 г. Не бяха регистрирани археологически структури. Откри се само
керамичен материал с много ниска концентрация. Теренът се освободи за строителство.
Финансиране: НК „Железопътна инфраструктура”.
Обектът се включва в изследователския проект на ССА „Средновековният
български град и село”.

5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА
•
•
•

„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 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 2008 г. Хронологически монетният материал се характеризира като
късноантичен и ранносредновековен;
- Научна обработка на нумизматичния материал от археологически обект №36
по трасето на АМ „Тракия” ЛОТ 4 в землището на с. Драганци, община Карнобат, с
научен ръководител ст. н. с. д-р Диана Гергова. Монетите от археологическото
проучване са римски ІV – V в.;
- Научна обработка на нумизматичния материал от археологически обект
Острец, Велинградско, с научен ръководител ст.н.с. д-р Диана Гергова. Монетите от
археологическото проучване са римски ІІІ-ІV в.;
- Научна обработка на нумизматичния материал от археологически обект
Попова могила, с. Трапоклово, Сливенско и Китова могила, с. Крушаре, Сливенско.
Монетите от проучваните обекти са републикански денари ІІ-І в. пр. Хр., както и
римски императорски – денар на император Август и ас на император Хадриан.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху
монети и паметници през античността и средновековието - образи на религиозността и
културната идентичност”;
Ръководител: чл. - кор. проф. Й. Юрукова;
Финансиране – МОН, дирекция „Научни изследвания”;
- 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 обращение 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 АИМ.

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Б. Божкова. Култът към Серапис в Сердика по нумизматични данни. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009 г., ISSN -1312-5532
- Б. Божкова. Римски монети от нумизматичната колекция на Националния
археологически институт с музей (НАИМ) при БАН. – Списание на Българската
академия на науките, кн. 1, 2010 г., ISSN – 0007-3989
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. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Участие с лекция „Римско монетосечене” в докторантското училище при
НАИМ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на УС на БАН;
- Член на ОС на БАН;
- Член на НС на НАИМ;
- Председател на Музейния съвет на НАИМ;
- Член на Теренния съвет;
- Член на Оценителната комисия при НАИМ;
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Член на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по антична
нумизматика.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изработване на програма за изпит по късноантична нумизматика –
докторантски минимум;
- Експертиза на антични и средновековни монети по ДП:
- № ЗМ-243/2007 г. на ОДП – Пазарджик;

- № ЗМ 86/2009 г. – ОДМВР – Пазарджик;
- № 299/2005 г. – ОП – Русе;
- № 91/2009 г. – НСС;
- № 43/2007 г. – СГП;
- № 85/2008 г. – НСС;
- рег. стр. 7005/27.03.2009 г. – ДПОТП – ГДКП.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Нумизматика и сфрагистика”, изд.
„Агато”;
- 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, 2009 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 и откупки;
- Инвентиране на нумизматичния материал от разкопките на Нове, Свищов;
- Консултации по нумизматика на граждани и институции;
- Репрезентативна инвентаризация на златните монети от нумизматичния фонд
на НАИМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Временно изпълняващ длъжност заместник директор на НАИМ – БАН
ст. н. с. ІІ ст. д-р Боряна Русева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ:
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Научна обработка на нумизматичния материал от Острец, Велинградско, с
научен ръководител ст. н. с. д-р Диана Гергова;
- Научна обработка на нумизматични материали от разкопките на средновековен
археологически обект (обект 18) при с. Седларе – сезон 2009 г., научен ръководител
Катя Меламед.
1.2. Други изследователски теми:

- Участие в проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху
монети и паметници през античността и средновековието – образи на религиозността и
културната идентичност”, Ръководител: чл. - кор. проф. Й. Юрукова, Финансиране –
МОН, дирекция „Научни изследвания”;
- Проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в.”,
Ръководител: ст. н. с. Бистра Божкова, Финансиране – бюджет на БАН;
- Индивидуална планова научно-изследователска задача – „Монетни находки от
археологически разкопки от предримската епоха, Финансиране – бюджет на НАИМ;
1.2. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участие с доклад в научна сесия в град Септември, посветена на 20годишнината от началото на археологическото проучване на античното селище
Пистирос, край с. Ветрен;
- Участие в Национална археологическа конференция (Кюстендил, май, 2009 г.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
2.1. Научни публикации в списания и поредици:
2.1.3. Български:
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Б. Русева. За сребърните александровки на Калатис Понтийски. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, 2008, 1 – 23, ISSN 1312-5532
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Б. Русева. Монетни находки от ямното светилище при с. Малко Търново,
Чирпанско. – В: Юбилеен сборник „100 години от рождението на акад. Д. П.
Димитров”. София, 2009 (съвместно издание на НАИМ – БАН и СУ „Св. Климент
Охридски”, Катедра по археология), 9568 знака, 1 табло с 12 илюстрации.
- Б. Русева. Сребърни и бронзови монетни съкровища от ямните полета в древна
Тракия (в светлината на разпознаваема свещена обредност). – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика 5, 2009, 53109 знака, 4 табла с илюстрации, ISSN 1312-5532
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Участие с лекция („Раждането на монетата”) в докторантското училище към
НАИМ – БАН – 4 часа, ноември, 2010 г.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант по антична гръцка нумизматика към
секция Нумизматика и епиграфика.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на Теренния съвет;
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на Оценителната комисия при НАИМ – БАН;
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Председател на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по
нумизматика;
- Председател на комисия за провеждане на кандидатски минимум по
нумизматика;
- Научна, литературна и стилова редакция на ръкописите за том 5 (2009) на
годишника „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” (изд. НАИМ – БАН).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
Участие в комплексни археологически и нумизматични оценителни експертизи
на предмети, веществени доказателства по досъдебни производства:
- № ЗМ-243/2007 г. на ОДП – Пазарджик;
- № ЗМ 86/2009 г. – ОДМВР – Пазарджик;
- № 299/2005 г. – ОП – Русе;
- № 91/2009 г. – НСС;
- № 43/2007 г. – СГП;
- № 85/2008 г. – НСС;
- рег. стр. 7005/27.03.2009 г. – ДПОТП-ГДКП;
- Изработване на програма (въпросник) за специалността „Нумизматика” за
докторантски конкурс към секция Нумизматика и епиграфика.
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.
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.
- Репрезентативна инвентаризация на златните монети в Нумизматичния фонд
на НАИМ – БАН.
- Предоставяне на нумизматични материали за научно изследване от фонд
Монетни съкровища.
- Консултации по нумизматика с граждани и институции.

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на секция Нумизматика и епиграфика, НАИМ – БАН;
- Член на Директорския съвет 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 надписи от българските земи”, ръководител: М. Манов,
финансиране – от бюджета.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- M. Manov. Hellenistic Inscription on a Gold Applique from Sinemorets. –
Archaeologia Bulgarica 2, 2009, 27 – 30, ISSN 1310-9537
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 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, 169-185
(отпечатано през 2009 г.), ISSN 1312-5532
- М. Манов. Скитските царе в Добруджа. – Анали, 2-4, 2008, 195-203 (отпечатано
през 2009 г.), ISSN 0861-3095
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Манов. Белана – емпории на прасените (опит за локализация). –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5, 2009, ISSN 1312-5532
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- 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 Дочка Владимирова-Аладжова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Проект на СНЕ „Монетна циркулация VІІ в. пр. Хр. – VІІ в.”;
- Обработка на монетите от разкопките на обект в с. Стамболово;
- Обработка на монетите от разкопките на обект „Средновековна улица –
Преславска архиепископия – юг”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна конференция „Държавата, обществото и историята”.
„Златните монети през V-VІ в. – стандарти и реалност”. Пловдив, 23-24 октомври, 2009
г.;
- Участие в международната конференция в памет на проф. Йордан Андреев.
„Златните монети на императриците от V в.”. В. Търново, 29-31 октомври, 2009 г.;
- Участие в международна Хумболтова конференция „Interdisciplinary Studies on
Balkan Cultural Heritage”. „Metrological Data as Projection of Cultural-Historical Process”.
София, 19-22, ноември 2009 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Късноантичната крепост при село Войвода
(Динея?) Шуменско. – Римски и ранновизантийски селища в България, 3, София, 2009,
122-135, ISBN 978-954-9388-26-8-X
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на Лъв ІІ. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, ISSN 1312-5532
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 2009 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на Филипик Вардан. – В: Laurea. In
honorem Margaritae Vaklinova. София, 2009, 59-62, ISBN 978-954-92395-1-5
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на Анастасий ІІ (713-715). – В:

Eurica. In Honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 141-146, ISBN 978-95492395-4-6
- Д. Владимирова-Аладжова. Златните монети на императриците от V век. В:
„България, земя на блажени...” In memoriam Professoris Iordani Andreevi. Велико
Търново, 2009, 110-123, ISBN 978-954-8387-55-2
- Д. Владимирова-Аладжова. Контролната функция на византийската държава
във финансите и търговията през V-VІІ в. В: Проблеми и предизвикателства на
археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив, 2009, 176-187.
ISBN 978-954-423-529-1
- D. Vladimirova-Aladzhova. Metrological Data as Projection of Cultural-Historical
Process. – In: International Humboldt Conference. Interdisciplinary Studies on Balkan
Cultural Heritage. Sofia, 2009, 37-39.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Златните монети през V-VІ в. – стандарти и
реалност. – В: „Държавата, обществото и историята”.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Д. Владимирова-Аладжова. Сол, пипер и ... археология. София, 2009, ISBN 978-954400-088-2
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”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на БНК на ICOMOS – ЮНЕСКО.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Рецензия на магистърска теза „Монети, изобразени върху български пощенски
марки” на Константин Пенков, НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководство на редовен докторант в секция Нумизматика и епиграфика –
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;
- Заместник-председател на Управителния съвет на БИД.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- В изпълнение на заповед І 53/ 30.01.2009 г на Директора на НАИМ, предадох
на МОЛ Мирослава Доткова монетите от нумизматична колекция „Васил Аврамов”.
Предадени са монетите с поредни номера №1 – 7757, изготвена е документация на
електронен носител и фото-документация.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Коста Хаджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Събиране и обработване на материали, свързани с „Корпус на българската
кирилска епиграфика” – По проект „Българска епиграфика”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в кръгла маса „Кадрите в културния туризъм” – София, май, 2009;
- Участие в НАК, Кюстендил, май, 2009. Доклад „Епиграфски паметници от
Кюстендилското краище”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. У нас
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Хаджиев. Ктиторските надписи от средновековния град Червен. –
Нумизматика, сграфистика и епиграфика, 1V, 1988, 229 – 252, ISSN 1312 – 5532
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- К. Хаджиев. За надписа на Андрей граматик от Осмарски боаз, Шуменско. –
Нумизматика, сграфистика и епиграфика 5, 2009, ISSN 1312 – 5532

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Работа по съвместен проект с музея на гр. Пирот, Република Сърбия.
Комплексно проучване на културно-историческото наследство в граничните области на
Република България и Република Сърбия. – Програма „Регионално развитие и
трансгранично сътрудничество”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.1. Лекции във висши училища и БАН
- Курс лекции 60 ч. „Култура на средновековна България” – магистърска
програма „Културен туризъм” – ГГФ – СУ „Климент Охридски”;
- Курс лекции 30 ч. „Култура на средновековна България” – Център за
продължаващо обучение – Културен туризъм – НБУ.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на лятна практика на магистърски курс „Културен туризъм” - ГГФ
– СУ „Климент Охридски” – септември 2009 г.
4.3. Организирани школи или семинари
БАН.

- Лекция „Българската кирилска епиграфика” пред докторантите на НАИМ –

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 Националния археологически музей.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка на изложба „Българска средновековна кирилска епиграфика” –
„История върху камък” – май 2010.

6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
•

Проект на ПГИИ: „Интердисциплинарни изследвания
археология” – ръководител на проекта Л. Нинов.

в

българската

ст. н. с. II ст. д-р Лазар Нинов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Теренна работа с цел публикации:
- Участие в теренната работа и обработка на костния материал от
Амфитеатъра на Сердика – ръководител на разкопките Ж. Величков;
- Идентификация и вземане на проби от животинските останки на място от с. м.
Провадия – ръководител на разкопките В. Николов;
- Идентификация и вземане на проби от животинските останки на място от
неолитно селище Слатина – ръководител на разкопките В. Николов;
- Остеологични изследвания на многослоен обект „Калето” край Мездра – Г.
Ганецовски;
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М.
Валентинова;
- Оходен – ръководител на разкопките Г. Ганецовски;
- Обект 28, ЛОТ 4, АМТ – ръководител на разкопките Д. Момчилов;
- Загорци – обект 8а, ЛОТ 2, АМ Тракия ръководител на разкопките М.
Кръстева.
1.2. Други изследователски теми
Научна тема „Остеоархеологични проучвания с цел научни публикации и
създаване на целеви експериментални колекции или образци от изследваните обекти”:
- Проект “Взаимоотношенията между животните, човека и околна среда в
праисторията”;
- Халколитно селище „Върхари” община Момчилград – ръководител на
разкопките Я. Бояджиев;
- Изследване на животински кости от Българчево – ръководител на разкопките
Л. Перничева;
- Изследване на животински кости от Струмяни – ръководител на разкопките Л.
Перничева;
- С. м. Провадия – ръководител на разкопките В. Николов;
- Идентификация и вземане на проби от животинските останки на място от
неолитно селище Слатина – ръководител на разкопките В. Николов.
- Остеологични изследвания на многослоен обект “Калето” край Мездра – Г.
Ганецовски;
- Остеологични изследвания на раннонеолитно селище край с. Оходен –
ръководител на разкопките Г. Ганецовски;
- Селищна могила Ивановo – ръководител на разкопките С. Венелинова;
- С. м. Юнаците – ръководител на разкопките Я. Бояджиев;
- Обект до с. Седларе от ОВОС по пътя Джебелт – Маказа –ръководител на

разкопките А. Радунчева, финансиране по договор с ФРПИ;
- Обект 20 от пътя Джебел – Маказа – ръководител на разкопките А, Бакъмска.
Проект „Животните през бронзовата и ранножелязната епоха”;
- Археоостеологични проучвания на тракийски култов комплекс Доситеево –
ръководител на разкопките Б. Бориславов;
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М. Валентинова;
- Обработка на кости от светилище до с. Бабяк, общ. Белица – ръководител А.
Гоцев, М. Тонкова;
- С. м. Дядово – костени оръдия – ръководител на разкопките Д. Гергова;
- Остеологични изследвания на материали от мах. Градинка, община Момчил
град- ръководител на разкопките Г. Нехризов;
- Тракийско светилище Халка Бунар – ръководител М. Тонкова.
- Култов обект в м. Чуката на Гидика община Баните – Смолян – ръководител
на разкопките Б. Бориславов;
- остеологични материали от обект Глухите камъни – ръководител на
разкопките Г. Нехризов;
- Анализи на материал от Юнаците за публикация. Българо-гръцки проект.
- АМ „Тракия” ЛОТ 4 Карнобат обект 36 разкопки 2008 и 2009 г. –
ръководител на разкопките Д. Гергова;
- АМ „Тракия” ЛОТ 2 Обект 20 – ръководител на разкопките А. Гоцев;
- Надгробна могила в м. Белишка чука, община Белица – ръководител на
разкопките М. Тонкова;
Проект: „Животните в материалната и духовна култура през античността”.
- Анализ на костни материали от античната крепост Коваческо кале –
ръководител на разкопките – Н. Русев;
- Остелогични изследвания на материали от с. Скобелево, община Кермен обект
15 АМТ – ръководител на разкопките Хр. Попов;
- Археоостеологично проучване на тракийски култов обект край Велинград –
ръководител на разкопките Д. Катинчарова;
- Проучвания на животински кости от антична крепост Тримамиум –
ръководител на разкопките В. Върбанов;
- Остеологични анализи от спасителни проучвания на територията на римския
кастел Сексагинта Приста в Русе – ръководител на разкопките В. Върбанов;
- Остеологични проучвания на жертвените животни от надгробна могила край
с. Борисово – ръководител на разкопките Д. Агре;
ИАР „Сборяново” – ръководител на обекта Д. Гергова;
- Изследване на кости от обект „Бургаски минерални бани” – ръководител на
разкопките Ц. Дражева;
- Изследване на костен материал от некропола на Аполония – ръководител на
разкопките Кр. Панайотова;
- Антично светилище с. Байкалско община Радомир – ръководител на
разкопките М. Кръстева;
- ЛОТ3, обект 12, АМ Тракия – ръководител: Й. Гатев;
- Перперикон – ръководител на разкопките Н. Овчаров;
- Татул – Анализи – ръководител на разкопките Н. Овчаров;
- Римски Викус край с. Горско Абланово, Община Опака – ръководител на
разкопките С. Торбатов;
- Тракийска надгробна могила край с. Борисово – ръководител на разкопките
Д. Агре;
- Арх. Обект в м. Кулата – Перник – ръководител на разкопките В. Паунова;

- Античен обект при с. Сваленик – ръководител на разкопките С. Торбатов;
- Шишманово кале – ръководител: В. Хаджиангелов и А. Беливанова;
- Сравнителни анализи на материалите от митреуми (Нове) за публикация. –
Българо-полска експедиция – ръководител от българска страна Е. Генчева;
- Изследване на материали от Ескус – ръководител на разкопките Г.
Кабакчиева;
- АМ „Тракия” ЛОТ 4 Обект 16 – ръководител на разкопките Т. Христова;
- Вила Армира – обобщения, анализи и експертизи по ФАР – ръководител на
разкопките Г. Кабакчиева;
- Археологически обект до с. Биволаре – ръководител на обекта Т. Христова
- Надгробна могила 2 с. Долно Изворово – ръководител на разкопките Г.
Нехризов;
- Могила 1 при с. Забел, Трънско – ръководител на обекта В. Паунова;
- ГСМ от „Сборяново” ръководители на разкопките Д. Гергова;
- Могила 1 край с. Туроковци – ръководител на обекта В. Паунова;
- Байкалско, община Радомир – М. Кръстева;
- Остеологични проучвания на Китова могила – землище на с. Крушари,
Сливенско – ръководител на разкопките Д. Димитрова;
- Могила „Дъбаците” до с. Туроковци – ръководител на обекта В. Паунова;
Проект: „Животните в материалната и духовна култура през средновековието”;
- Средновековна крепост до с. Преселенци – ръководител на разкопките В.
Йотов;
- Старобългарски производствен център при с. Новосел, Шуменско – разкопки
2008 г. и 2009 г. – ръководител на разкопките Ст. Бонев, Ст. Дончева;
- Седларе – ръководител на разкопките К. Меламед;
- Изследвания на материали от м. Бялата вода, с. Златна ливада, Чирпанско –
ръководител на разкопките Р. Колева. Финансиране – Договор с Министерството на
регионалното развитие;
- Обект при с. Зимница – ръководител на разкопките Е. Василева;
- Двуобряден средновековен некропол Балчик – ръководител на разкопките Л.
Дончева;
- Якоруда, крепост Калята – ръководител на разкопките М. Инкова;
- Трапезица – Велико Търново – ръководител на разкопките Й. Алексиев;
- Обект 18 в с. Седларе от ОВОС по пътя Джебел – Маказа – ръководител на
разкопките К. Меламед, финансиране по договор с ФРПИ;
- Плиска – археологическа база на НАИМ – ръководител на разкопките П.
Георгиев;
- Маркели – ръководител на разкопките Ж. Аладжов;
- Плиска – сграда в югозападния сектор на Вътрешния град – ръководител на
разкопките Я. Димитров. Финансиране – Национално движение съхрани
българското;
- АМ „Тракия” ЛОТ 4 Обект 14 – ръководител на разкопките Б. Петрунова;
- Обект Аулът на хан Омуртаг – Могила 1 – ръководител на разкопките Т.
Балабанов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Шеста национална научна конференция „Попово в миналото” 19-20 октомври

2009 г. представих два доклада: „Археозоологически анализи на праисторически
обекти от Търговищка област” и „Тафономичен анализ на остеологични материали от
кула X на късноантичната крепост „Ковачевско кале”;
- Участие в XLVIII Национална археологическа конференция, Kюстендил, май
2009 – водещ заседание;
- Международен симпозиум “The golden fifth millennium. Thrace and its neighbor
areas in the chalcolithic” 27-30 Octoder 2009 Pazardzhik; представих два доклада
„Фауната като част от околната среда на селищната могила Юнаците” и „Ритуална яма
от късния халколит, открита в с. м. Кошарна, Русенска област” – съавтор Д. Чернаков.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици:
2.1.3. Български
2.1.3.1 Излезли от печат през 2009 г.
- L. Ninov. Animals from the archaeological complex nearby Koprivlen village, Goce
Delchev region (Part I) – Интердисциплинарни изследвания, XX-XXI, София, 2009, 166170, ISSN 0204-966 X
- Л. Нинов. Проучвания на археозоологически материали от праисторически
обекти разкопани през 2008 г. – Археологически открития и разкопки през 2008 г.,
София, 2009 120 – 122, ISSN 1313-0889
- Л. Нинов. Остеологични материали открити в селища и култови обекти от
бронзовата и желязната епоха – Археологически открития и разкопки през 2008 г.,
София, 2009, 312 – 316, ISSN 1313-0889
- Л. Нинов. Остеоархеологични проучвания на обекти от античността. –
Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 537 – 540, ISSN 13130889
- Л. Нинов. Животински останки от средновековни погребения, крепости и
селища - Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 757 – 758,
ISSN 1313-0889
- Л. Нинов. Стопанско значение на фауната от къснотo бронзово селище при с.
Копривлен, Югозападна България – Археология, 1-4, София, 2009, 105 – 110, 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 2009 г.
- Л. Нинов. Животните в материалната култура на хората в Мизия и Тракия през
I - VII век. Aрхеология на българските земи, III, София, 2009, 205-223, ISBN 978-9549388-25-1
- Л. Нинов. Хората, животните и околната среда от селищна праисторическа
могила Юнаците – „Problems and challenges of the archaeological and cultural-historical
Researches”Пловдив, 24- 25 октомври 2008, Пловдив, 2009, 389 – 400.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Л. Нинов. Археозоологически анализи на праисторически обекти от

Търговищка област – Попово, VI, ISBN: 978-954-773-124-0
- Л. Нинов. Тафономичен анализ на остеологични материали от кула X на
късноантичната крепост „Ковачевско кале” – Попово, VI, ISBN: 978-954-773-124-0
- Л. Нинов. Фауната като част от околната среда на селищната могила Юнаците”
- Международен симпозиум „The golden fifth millennium. Thrace and its neighbor areas in
the chalcolithic” 27 – 30 Octoder 2009 Pazardzhik;
- Д. Чернаков, Л. Нинов. „Ритуална яма от късния халколит, открита в с. м.
Кошарна, Русенска област. – Международен симпозиум „The golden fifth millennium.
Thrace and its neighbor areas in the chalcolithic” 27 – 30 Octoder 2009 Pazardzhik.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- По програма ФАР „Тракийските светилища от двете страни на Българогръцката граница” BG 2004/016.782.01.06.03;
- Участие в българо-гръцки проект в Юнаците;
- Участие в Българо-японски проект в ”Селищна могила с. Дядово – българояпонски проучвания”;
- Участие в Българо-френски проект „Аполония Понтика – полис и хора”;
- Българо-гръцки договор между НАИМ и Fondatrion of Hellenic World –
Тракийско светилище от I хилядолетие пр. Хр. – Халка Бунар – с. Бельово, общ.
Братя Даскалови – ръководители М. Тонкова, А. Сиридис;
- Участие в Българо-полски проект;
- Участие в Българо-унгарски проект.
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в немски проект: „Genetische Studien zur Zucht - und Nutzungsgeschichte
der ältesten Wirtschaftshaustiere im zirkumpontischen Raum”;
- Участие в проект на Оксфордския Университет: „Crop stable isotope ratios: New
approaches to palaeodietary and agricultural reconstruction”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICAZ;
- Член на СУБ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Докторантско училище
остеоархеологическите изследвания”.

тема:

„Основни

цели

и

4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на студенти от СУ.

задачи

на

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Директорски съвет на НАИМ при БАН;
- Член на Съвет за теренни проучвания към НАИМ при БАН;
- Член на междуинституционална комисия за интердисциплинарни изследвания;
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Консултации за експозицията в Попово (костни находки);
- Консултации за експозицията на АМ (костни находки);
- Експертизи на животински останки открити в гробове от Малък Преславец; от
Юнаците.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на „Интердисциплинарни изследвания”;
- Отговорен редактор на т. XX-XXI на същото списание.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в телевизионни предавания от поредицата „Terra incognita“;
- Интервюта по БНТ канал 1, за пресата и кабелна телевизия.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Създаване и допълване на колекции за експериментални изследвания –
рецентни и субфосилни от изследваните обекти;
- Експертизи на костни артефакти от експозиции.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завеждащ ПГИИ;
- Завеждащ Остеологична лаборатория.
н. с. I ст. д-р Цветана Попова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Спасителни разкопки по трасето на автомагистрала Тракия:
1. Биково – ЛОТ 3 обект №12, общ. Нова Загора – ръководител: Й. Гатев;
2. Биково – общ. Нова Загора – ръководител: Таня Христова;

3. Езеро – ЛОТ 3 обект №3, общ. Нова Загора – ръководител: И. Сотиров;
4. Сърнево – обект №5, общ. Раднево – ръководител: К. Бъчваров и М. Тонкова;
5. Чокоба – ръководители: В. Петрова и К. Лещаков;
6. Загорци – обект №18, ЛОТ 2, общ. Нова Загора – ръководител: Т. Кънчева;
7. Загорци - обект №8А, ЛОТ 2, общ. Нова Загора – ръководител: Марлена
Кръстева;
8. Обект № 9 ЛОТ 2 - общ. Нова Загора - ръководител: Илияна Кацарова.
Участие в други археологически разкопки:
1. Върхари – община Джебел – спасителни разкопки – ръководител: Я.
Бояджиев;
2. Караново – ръководител: В. Игнатов;
3. Халка Бунар – с. Горно Бельово, общ. Братя Даскалови – ръководител М.
Тонкова и Атанасис Сидерис;
4. Ябълково, общ. Димитровград – обект №9 по трасето на реконструкцията на
ЖП линията за Свиленград – ръководител: К. Лещаков.
1.2. Други изследователски теми
- „Растителност и стопанска дейност на човека през периода 6000 – 2000 В.
С.” – Монографичен труд;
- Проект: „Археоботанични изследвания от праисторически обекти” – Към
проекта: изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел
публикации:
1. Ябълково, общ. Димитровград – обект №9 по трасето на реконструкцията на
ЖП линията за Свиленград. - с ръководител: К. Лещаков;
2. Седларе – община Джебелт – ръководител: Ана Радунчева;
3. Върхари – община Джебелт – спасителни разкопки - ръководител: Я.
Бояджиев;
4. Биково – общ. Нова Загора – ръководител: Таня Христова;
5. Езеро – ЛОТ 3 обект 3, общ. Нова Загора – ръководител: И. Сотиров;
6. Сърнево – общ. Раднево – ръководител: К. Бъчваров;
7. Чокоба – община Сливен - ръководители: В. Петрова и К. Лещаков;
8. Загорци – обект 18, ЛОТ 2, общ. Нова Загора – ръководител: Т. Кънчева.
- Проект: „Археоботанични изследвания през Античността и Римската епоха”
Към проекта: изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел
публикации:
1. Нова Загора, местност Триъгълника, могила №3 – с ръководител: В. Игнатов;
2. Обект №14, ЛОТ4 – ръководител: И. Чолаков;
3. Стоил Войвода, ЛОТ 2, обект №20 – ръководител: Алексей Гоцев;
4. Еленово, м. Юрена – ръководител: В. Игнатов;
5. Караново – ръководител: В. Игнатов;
6. Аполония – ръководител: К. Панайотова;
7. Кирова могила, гр. Трън – ръководител: В. Паунова;
8. Античен театър в София – ръководител: Ж. Величков;
9. Еленово, м. Юрена – ръководител: В. Игнатов;
10. Караново – ръководител: В. Игнатов;
11. Аполония – ръководител: К. Панайотова;
12. Пистирос – Ветрен, община Пазарсжик – ръководител: А. Гоцев.

- Проект: „Археоботанични изследвания от светилища”. Към проекта:
изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел публикации:
1. Халка Бунар – ръководител: М. Тонкова и Атанисос Сидерис;
2. Свещари - ръководител: Диана Гергова;
- Проект: „Изследване на археоботанични материали от средновековни
обекти”.
Към проекта: изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел
публикации:
1. Балчик – Средновековен некропол Балчик – ръководител: Л. Дончева;
2. Седларе – ръководител: К.Меламед;
3. Банско – ръководител: К. Меламед.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- „Златното пето хилядолетие – Тракия и съседните райони през каменно –
медната епоха” 27 – 30 октомври 2009г. с доклад: „Растителност и стопанство през
халколита. Нови археоботанични данни от източни Родопи”;
- 48 Годишна национална конференция – Кюстендил, с доклад на тема:
„Приложение на контекстуален и тафономичен анализ при археоботаничните
изследвания”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Ц. Попова. Палеоботаничен каталог на местоположения и проучени растителни
останки на територията на България (1980-2008). Интердисциплинарни изследвания,
кн. ХХ-ХХІ, София, 2009, 71-166, ISSN 0204-966 X
- Ц. Попова. Рецензия на монографичен труд на Borojevic Ksenia „Terra and silva
in the Panonian plain. Opovo – agro – gathering in the late Neolithic”. BAR,
IS 1563, 2006 – Archaeologica Bulgarica XIII, 2, Sofia, 2009, 8, 90-92. ISSN 1310-9537
- Ц. Попова. Археоботанчини изследвания от обект Ябълково – Археологически
открития и разкопки през 2008г. София, 2009, ISSN 1313-0889 – на електронен носител.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Научноизследователски проект с международно участие: „Неолитизицията по
поречието на Марица и на Балканския полуостров”. – финансиран от МОН – Фонд
„Научни изследвания” – дог. ОХН 145/2004г и продължаващ понастоящем. – рък. К.
Лещаков.
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Българо –гръцки договор между НАИМ – БАН и Fondatrion of Hellenic World -

Тракийско светилище от І хил. пр. Хр. - Халка Бунар – с. Горно Бельово, общ. Братя
Даскалови- с ръководители: М. Тонкова и Атанасис Сиридис;
- Българо-чешко-британско-френски проект «Археологически разкопки на
емпорион Пистирос и неговата територия». – рък. от българска страна А. Гоцев;
- «Селищната могила при с. Дядово – българо- японски проект с рък. Д. Гергова;
- «Западната част на Тракия през халколитната епоха – селищната могила
Юнаците и нейната околност» – българо-гръцки проект – рък. от българска страна Я.
Бояджиев;
- Участие в Българо-френски проект „Аполония Понтика” – полис и хора.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на междуинституционална комисия за интердисциплинарни изследвания.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Интердисциплинарни изследвания”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Допълване на референтни колекции за сравнителни експериментални
изследвания и анализи;
- Анализ на археоботаничен материал от различни археологически обекти.
10. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на ПГИИ.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Цони Цонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Географско-информационни системи и археологическа карта на България;
- Стохастичност в промените на климата и интензификация на праисторическите
технологии в края на плейстоцена в източните Балкани;
Произход на социалното неравенство - анализ на материала на енеолитни
каменни брадви от България по проект JADE, CNRS, Франция;
- Произход на свещеното пространство - с. м. Юнаците, пещера Магура.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната

- ГИС и археологическото наследство на България - кин 1001, 2006 – 2008 г.,
НАИМ - МОМН. Презентация на симпозиума по случай отворения ГИС ден в ЦУ на
БАН, 18 ноември, 2009 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Ц. Цонев. 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, ХХ-XXI,
София, 2009, 22 – 45, ISSN 0204-966X
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 2009 г.
- Ts. Tsonev. Ideology of social change in the Eneolithic/Bronze Age parietal art in the
Magura cave, North-west Bulgaria. In: E. Anati (ed) Proceedings of the XXIII Valcamonica
Symposium 2009 October 28 – November 2, 2009.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Ts. Tsonev. The Yunatsite tell: between human sacrifice and construction of the first
ditch. В: Международен симпозиум „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните
райони през каменно-медната епоха”, Пазарджик 27-30 октомври 2009 г.;
- P. Pétrequin, S. Cassen, E. Errera, T. Tsonev, K. Dimitrov. Les haches en roches
alpines en Bulgarie. Inégalités sociales et espace européen au Néolithique: la circulation des
grandes haches en jades alpin, Besançon, France;
- Ts. Tsonev, N. Sirakov. Early Bronze Age Chipped-stone Assemblages from the
Yunatsite Tell (South Bulgaria). Сборник в чест на Р. Катинчаров, НАИМ – БАН.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в проекта RESET, UK.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член в международната организация „Количествени методи и компютърни
приложения в археологията.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия за проект изискана от Европейската научна фондация, Страсбург.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. Интердисциплинарни изследвания.
инж. Никола Тонков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- С. Копринка, община Казанлък. Ръководител: д-р Георги Нехризов.
Финансиране: ИМ-Искра, гр. Казанлък. Продължителност: една седмица, април 2009 г.
Геомагнитни изследвания на площ от около 12 дка на три тракийски обекта в
землището на селото;
- С. Горно Черковище, община Казанлък. Ръководител: д-р Георги Нехризов.
Финансиране: ИМ-Искра, гр. Казанлък. Продължителност: една седмица, април 2009 г.
Геомагнитни изследвания на площ от около 10 дка на тракийски обект в землището на
селото;
- С. Сърнево, община Раднево. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова, н. с. Крум
Бъчваров. Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: три седмици, април, май,
юни 2009 г. Геомагнитно проучване на обект № 5 по трасето на АМ „Тракия”.
Проверки с металотърсач на терена, достигнатите нива и изхвърлената по време на
разкопките пръст;
- С. Скобелево, община Кермен. Ръководител: н. с. Христо Попов. Финансиране:
НАИМ – БАН. Продължителност: три седмици, май-юни 2009 г. Геомагнитни
изследвания на площ от около 30 дка на обект № 25 по трасето на АМ „Тракия”;
- С. Скобелево, община Кермен. Ръководител: н. с. Веселка Кацарова.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, май 2009 г.
Геомагнитни изследвания на три надгробни могили, обект № 25А по трасето на АМ
„Тракия”;
- С. Горно Белево, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. Милена
Тонкова. Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: три седмици, юни-юли 2009
г. Геомагнитно проучване на площ от около 10 дка от тракийския обект в м. Халка
бунар. Проверки с металотърсач на терена, достигнатите нива и изхвърлената по време
на разкопките пръст;
- С. Крушаре, община Сливен. Ръководител: Д. Димитрова. Финансиране:
община
Сливен.
Продължителност:
две
седмици,
юни-юли
2009
г.
Електросъпротивително проучване на тракийска надгробна могила в м. Могилите в
землището на с. Крушаре;
- С. Скобелево, община Кермен. Ръководител: н. с. Христо Попов. Финансиране:
НАИМ – БАН. Продължителност: две седмици, юли 2009 г. Геомагнитни изследвания

на площ от около 30 дка на обект № 25 по трасето на АМ „Тракия”;
- С. Ябълково, община Димитровград. Ръководител: доц. Красимир Лещаков.
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. Продължителност: една седмици, август 2009 г.
Геомагнитни измервания на площ около 10 дка на обект „Неолитно селище” в
землището на селото, намиращ се на трасето на магистрала „Марица”;
- С. Братя Даскалови, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. Милена
Тонкова. Финансиране: община Братя Даскалови. Продължителност: две седмици,
септември 2009 г. Електросъпротивително проучване на Читашката могила и Момина
могила в землището на с. Братя Даскалови;
- С. Ябълково, община Димитровград. Ръководител: доц. Красимир Лещаков.
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. Продължителност: една седмица, септември 2009 г.
Геомагнитни измервания на площ около 20 дка на обект „Неолитно селище” в
землището на селото, намиращ се на трасето на магистрала „Марица”;
- С. Братя Даскалови, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. Милена
Тонкова. Финансиране: община Братя Даскалови. Продължителност: една седмица,
октомври 2009 г. Електросъпротивително проучване на Каракочова могила и
геомагнитни измервания на още две могили в землището на с. Братя Даскалови;
- С. Железник, община Карнобат. Ръководител: н. с. Христо Попов.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, октомври 2009 г.
Геомагнитни изследвания на площ от около 6 дка на обект по трасето на АМ „Тракия”
в землището на селото;
- С. Ябълково, община Димитровград. Ръководител: доц. Красимир Лещаков.
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. Продължителност: една седмица, октомври 2009 г.
Геомагнитни измервания на площ около 25 дка на обект „Неолитно селище” в
землището на селото, намиращ се на трасето на магистрала „Марица”;
- С. Загорци, община Нова Загора. Ръководител: Татяна Кънчева. Финансиране:
ИМ-Нова Загора. Продължителност: една седмица, ноември 2009 г. Геомагнитни
измервания на площ около 10 дка на тракийски обект в землището на селото, намиращ
се на трасето на магистрала „Тракия”;
- С. Ябълково, община Димитровград. Ръководител: ст. н. с. Милена Тонкова.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: две седмици, ноември 2009 г.
Геофизични проучвания и наблюдения на обект №9 в м. Карабюлюк в землището на с.
Ябълково по време на строителството на ж. п. линията Пловдив-Свиленград.
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 0047/2008 по финансовия механизъм (ФМ) на европейското
икономическо пространство (ЕИП) „Археологическо проучване на Трако-Римски
династически център” с бенефициент община Братя Даскалови.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната

- Национална археологическа конференция, Кюстендил, май 2009 г. Доклад: Н.
Тонков. Геофизични проучвания на археологически обекти през 2008 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на
Халка бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции (30 ч.) и упражнения (15 ч.) „Геофизични методи в археологията”,
магистърска програма „Археометрия”, катедра „Археология”, СУ „Кл. Охридски”,
2009.г.
4.3. Организирани школи или семинари
- Великотърновски университет, семинар „Археологическа геофизика”, април
2009 г.;
- НАИМ – БАН, докторантско училище, семинар „Археологическа геофизика”,
октомври 2009 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза като вещо лице по досъдебно производство №3М 6П/09 г. на
Главна дирекция „Досъдебно производство”, СДВР.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания.
Бистра Гяурова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Надгробна могила в землището на с. Изворово, общ. Казанлък – април 2009.
Ръководител: д-р Г. Нехризов. Тахиметрично заснемане на могилата и изработка на

ситуационен план;
- Селищна могила Провадия-Солницата, гр. Провадия – юни 2009. Ръководител:
проф. В. Николов. Изработка на ситуационен план в района на проучения участък на
селищната могила с цел разработване на проект за консервация;
- Обект №21 по път І-5 Кърджали-Подкова – халколитно селище Върхари август и септември 2009. Ръководител: д-р Я. Бояджиев. Изработка на общи планове и
графична документация на обекта;
Селищна могила Юнаците, с. Юнаците, общ. Пазарджик - ноември 2009,
Ръководители: д-р Йоанис Асланис, д-р Я. Бояджиев. Полагане на планквадратна
мрежа за геофизично проучване в района на сателитното селище, изработка на общ
план на проучените участъци на селищната могила;
- Теренно археологическо обхождане в землищата на с. Иван Вазово, Песнопой,
Бегово, Отец Паисиево и Горна махала, общ. Калояново. Ръководител: Елена
Божинова. Финансиране: Частен източник;
- Направено е тотално теренно обхождане на землището на с. Иван Вазово и част
от землищата на с. Песнопой, Бегово, Долна махала и Горна махала. Обходена е
територия от около 37 кв. км. Посетени са някои от известните обекти с цел
актуализиране на информацията за тяхното състояние. Регистрирани са около 50 нови
обекта, за които са изработени регистрационни карти за АКБ.
а) В страната
- Участие в III-та национална научна конференция „Панаири, пазари, тържища в
българските земи” – Търговище, юни 2009 г. Доклад на тема: „Търговски центрове през
бронзовата епоха. Интерпретация на археологическите данни”.
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 2009 г.
- Б. Гяурова. Търговия и обмен през бронзовата епоха в българските земи.
Преглед на проучванията и теоретичните основи – В: Saxa loquuntur. Сборник в чест на
Николай Сираков, София 2009, 301-397, ISBN 978-954-9704-19-8
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Б. Гяурова. Търговски центрове през бронзовата епоха. Интерпретация на
археологическите данни – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и
съобщения от III-та национална научна конференция – Търговище 2009 (под печат) –
ISBN 954-775-309-6
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Практически курс за обучение на студенти за работа с тотална станция - Нов

Български Университет, по проект „Аркитек”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Участие в редакционната колегия на списание „Интердисциплинарни
изследвания”.

7. ФИЛИАЛ НА НАИМ – ШУМЕН
ст. н. с. д-р Павел Георгиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Ръководих планирани разкопки на обект „Плиска – ранно (дървено)
укрепление”. Времетраене: м. юли и септември. Финансиране: по договор на НАИМ с
Министерство на културата (към проект на ССА „Стари български столици”).
Проучванията са продължение на тези от 2006 – 2008 г. и имат за крайна цел
изследване на трасето и съоръженията от Малкото дървено укрепление, което е найранната фортификационна структура на терасата с т. нар. Вътрешен град на столица
Плиска. Довършено беше проучването на неговия югозападен ъгъл, установена беше
площта (около 10 дка) на разширение от юг, установен и изследван беше южният вход
на укреплението. Напреднахме в издирване на мястото на неговия западен вход.
Достигнахме до важни наблюдения за етапите на изграждане и съществуване на
дървената фортификация и беше още по-детайлно аргументирано нейното
съществуване от края на VІІІ в. до пожара в Плиска през 811 г. Проучената площ
надхвърля 300 кв. м, като бяха констатирани жилищни, производствени и други
строежи и материали (керамика, предмети от кост, метал, стъкло и др.) в границите от
края на VІІІ до към средата на ХІ в.;
- Проведени бяха археологически наблюдения на изкопни работи по полагане на
кабел за ел. захранване от изток на Голямата базилика. Времетраене: една седмица от
м. септември. Финансиране: Договор на ЕОН – България с Министерство на културата.
Документирани бяха 11 археологически структури, главно жилища-полуземлянки и
зидове от каменни постройки от селище между Голямата базилика и обект №31.
Открити бяха археологически материали (керамика, метал, кост и др.) от ІХ-Х век.
1.2. Други изследователски теми:
- Работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ-ІХ век”.
Продължих събирането на сравнителен материал по проблемите на фортификацията,
както и по ревизия на схващанията за етапите и характера на застрояването във
владетелската резиденция. В тази връзка подготвих статия за нерешените проблеми на
Тронната палата и нейното съотношение с Крумовия дворец. Събирах материали по
въпроси за характера и хронологията на т. нар. девташлари край Плиска. Публикувах
студия върху комуникации и паметници в хинтерланда на Плиска;
- Работа по индивидуална изследователска задача „Руноподобното писмо от
територията на Първото българско царство”. Документиране на новоткрити
късноантични руноподобни текстове. Събиране и обработка на сравнителен материал
за тяхната интерпретация и публикация;
- Продължих изследователската си работа по анализ и преоценка на важни
писмени извори (домашни и чужди) за ранната българска история и култура:
етнокултурна характеристика на т. нар. „севери”, „седем племена”, за
местонахождението на първия държавен център на Долен Дунав и други.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:

а) В страната:
- Международен симпозиум на ШУ на тема: „Св. Константин-Кирил Философ –
дипломат, книжовник, равноапостол”. По случай 1140 години от неговото Успение, 911 май, Шумен. Доклад на тема: „Глаголическият Азъ – произход и семантика на
Константин-Кириловото начертание”, 9 комп. с., презентация от илюстративен
материал от археологически и книжовни паметници (ІV-ХІ в.);
- Международна конференция на РИМ-Варна на тема: „Военни експедиции,
въоръжение и снаряжение (Античност и средновековие)”, 14 – 16 май. Доклад на тема:
„Походът на Константин ІV към Долен Дунав през 680 г. Проблеми на
интерпретацията”, 11 комп. с.;
- Двустранна конференция (България – Унгария), организирана от НАИМ на
тема: „Авари, прабългари и маджари на Среден и Долен Дунав”, 27-28 май. Доклад:
„Историческите свидетелства на руноподобните текстове от Долен и Среден Дунав
(тезиси)”, 7 комп. с. с презентация на паметници с руноподобно писмо;
- Международна интердисциплинарна конференция „Готското културноисторическо наследство в Нове и останалия свят”, Свищов, 18 септември. Доклад:
„Новооткрити следи от готско руническо писмо в района на Предбалкана”, 12 комп. с. с
презентация на руноподобни скални надписи и тяхната среда при с. Богомолско, област
Търговище и край гр. Тетевен;
- Национална конференция с международно участие, организирана от Филиала
на НАИМ в Шумен на тема: „Карел Шкорпил и българската средновековна
археология”, Плиска, 2-3 октомври. Два доклада: 1. „Заслугите на Карел Шкорпил за
Абоба-Плиска и някои негови интерпретаци за българската ранносредновековна
култура от ХІХ и ХХ век”, 8 комп. с.; 2. „Вътрешното” землено укрепление на Плиска
от края на VІІІ век (проучвания 2000 – 2006 г.)”, 10 комп. с., с презентация от графична
и фотодокументация (съавтор Ст. Иванов);
- Международна конференция на ВТУ на тема: „България, земя на блажени...”. В
памет на проф. Йордан Андреев, В. Търново, 29-31 октомври. Доклад: „За произхода на
северите”, експозе от 5 комп. с.;
- Традиционни Шкорпилови дни, организирани от РИМ – Варна, 18 юни. Доклад
на тема: „Непреходното дело на Карел Шкорпил в Абоба-Плиска”, 5 комп. с.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
2.1. Научни публикации в списания и поредици:
2.1.2. В България:
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.:
- П. Георгиев. Двойно печатче с гръцки надпис от околностите на Плиска. –
Археология, 2009, 1-2, 120 – 124, ISSN 0324-1203
- П. Георгиев. Късносредновековно свидетелство за ранносредновековна Плиска
(из нематериалното наследство на старата столица). – В: Приноси към българската
археология, VІ, 2009, 52 – 66, ISSN 1310-7976
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.:
- П. Георгиев. Моливдовулите на български престолонаследници от Х век. –
Археология, 2009, 3-4, 114 – 125, ISSN 0324-1203

- П. Георгиев. Владетелският дарствен пръстен от Плиска. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 8 комп. с., ISSN 1312-5532
- П. Георгиев. Новооткрит готски културен център. – Списание на БАН, 2009, 15
комп с., 6 образа, ISSN 0007-3989
- П. Георгиев. Следи от готско писмо в Предбалкана. – В: Готите, 3. София,
2010, 11 комп. с., 5 образа, ISSN 0861-5047
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конференции, конгреси,
както и в тематични сборници:
2.2.2. В България:
2.2.2.1. Излезли от печат:
- П. Георгиев. Хинтерландът на Абоба-Плиска: пътни комуникации, селища и
военни средища. – В: Eurika. – In: honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009,
333 – 353, ISBN 978-954-92395-4-6
- П. Георгиев. За произхода на северите. – В: „България, земя на блажени.”. In
memoriam prof. Iordani Andreev. В. Търново, 2009, 155 – 180, ISBN 978-954-8387-55-2
- П. Георгиев. Главният път Византия-България до края на VІІІ век. – В:
Пътуванията в средновековна България. В. Търново, 2009, 84 – 103, ISBN 978-954-427860-1
- П. Георгиев, Р. Василев. НИАР „Плиска”. Ранно (дървено) укрепление във
Вътрешния град на Плиска. – В: АОР през 2008 г. София, 2009, 541 – 543 (ел. носител),
ISSN 1313-0889
- П. Георгиев, Я. Димитров, Ст. Иванов, Р. Василев. НИАР „Плиска”. Аварийноспасителни разкопки на строежа на „База на НАИМ” в Плиска. – В: АОР през 2008 г.
София, 2009, 566 – 570 (ел. носител), ISSN 1313-0889
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.:
- П. Георгиев. Тронната палата в Плиска: нерешените археологически проблеми.
– В: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, 2. София, 2010, 15 комп. с и 5 ил., ISBN
978-954-92395-1-5
- П. Георгиев. „Аспаруховият вал” и неговат връзка с Одесос-Варна. – В: Acta
Musei Varnaensis, V. Варна, 2010, 12 комп. с. и 3 ил., ISBN 954-427-667-X
- П. Георгиев. Глаголическият азъ. За прототипа на Константин-Кириловите
сакрални букви. – В: Преславска книжовна школа, 11, 2010, 10 комп. с., 5 образа, ISBN
978-954-577-492-8
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи:
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Ръководство на научен проект на Росица Миткова (АМ – Пловдив) към Фонд
НИ на МОН;
- Ръководство на научен проект на НАИМ (раздел – „Плиска”) към ФНИ на
МОН;
- Рецензии на 2 проекта на научни колективи към ФХН и Факултет по
педагогика на Шуменския университет;
- Изготвяне на становища за Областния управител на област Шумен: а) за ПУП

на Плиска и Преслав и проект за ПУП на Мадара; б) за състояние и проблеми на НИАР
Плиска и Велики Преслав.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ:
- Отг. ред. на Сборник „Християнската култура в средновековна България”. В.
Търново (издат. „Фабер”), 2008, 447 с. Авторски колектив, ISBN 978-954-775-978-7.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ:
- Интервюта във в. Шуменска заря, в. Форум, Общинска телевизия – Шумен,
BTV, радио Шумен и др.;
- Участие в предаване на Пламен Павлов „Час по България” в Телевизия
„СКАТ”, 16 октомври;
- 4 статии в регионалното издание „Енциклопедия Шумен и Шуменска област” и
организаторска работа по събиране и редактиране на археологически статии там;
- Представяне на научни издания на Филиала на НАИМ в гр. Шумен, м. Март.
8. АДМИНИСТРТИВНА ДЕЙНОСТ:
- Ръководител на Филиала на НАИМ – БАН в гр. Шумен;
- Координатор на археологическите проучвания в НИАР-Плиска;
- Дооборудване и експлоатация на новопостроената База на НАИМ в Плиска,
както и по ремонтни дейности към База Велики Преслав;
- Организация по провеждане на Национална конференция в Плиска, 2-3
октомври, посветена на 150-годишнината от рождението на Карел Шкорпил и 110
години от началото на археологическите разкопки в Плиска.
9. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ:
- Участие в подготовка на временна изложба „Българската археология през 2009
г.” в НАМ – София;
- Участие в подготовка на временна изложба с материали от разкопките на обект
„Археологическа база – Плиска” в Музей Плиска, май-декември 2009 г.
10. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
- Член на Общински фонд „Култура” към Община Шумен.
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
10.08. до 30.09.2009 г., 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 са продължение на тези от 2000-2008 г. и имат за крайна цел цялостно
изследване на терена в западната част на Цитаделата. Проучената площ е около 250 кв.
м, основно в пространството между Голямото водохранилище, сграда Б-4 и Дворцовата
църква, където бе демонтирана дворната каменна настилка. Проучени са и участъците
попадащи под западния коридор на Малкия дворец – западна половина и помещение
„Г” на „Т-образната” сграда. Разкритите повече от 50 археологически структури са
основно от столичния период на Плиска (VІІІ – ІХ в.). Повечето са нови участъци от
проследявани при предходните разкопки линейни съоръжения – траншеи от дървени
огради, редици от ями за дървени опорни стълбове, водопроводи и канали. Нови данни
за снабдяването с вода и нейното съхраняване предоставят разкритите неизвестни
досега резервоари за вода. Много важен за строителната история на Дворцовия център
нов факт е, че най-ранното от тези съоръжения, което има най-солидна и технически
съвършено изпълнена конструкция, остава отчасти под източната основа на Голямото
водохранилище. Проучването до здрав терен на участъка под основите на помещение
„Г” верижната Т-образна постройка позволи да се открие неизвестен досега канал с
керамични тръби, който продължава в посока на запад. Установено бе, че каналът
излиза от вътрешността на голямото вкопано помещение на т.нар. „винарна” – факт,
който поставя по нов начин въпроса за атрибуцията на тази постройка от ранния
период на плисковския Дворцов център. Към следстоличния период се отнасят
откритите в основния сектор две бъркала за хоросан и две големи ями, от насипа на
които, както и от пласта над настилката, произхождат малкото намерени през сезона
материали с репрезентативна стойност;
- Обект „ПЛИСКА. ЮГОИЗТОЧНА ПЕРИФЕРИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД”.
Редовни разкопки от 8.06 до 3.07. 2009 г. (20 работни дни), като ръководител, със зам.ръководител Х.Стоянова (гл. уредник в НИАР „Плиска”). Финансиране: по договор на
НАИМ с Министерство на културата. Продължено бе проучването на двете основни за
сектора структури – дългата каменна постройка от Х в. и предхождащите я дървени
постройки и съоръжения от столичния период на Плиска. Завършено е проучването на
терена в квадрати 0 – 4/ Г- Д (общо 12 квадрата с площ 250 кв. м), където в края на
сезон 2008 бе достигнато до пласта от края на VІІІ - началото на ІХ в. и бяха очертани
вкопаните в стария хумус структури - редици от ями за дървени стълбове, траншеите от
южното крило на голямата дървена постройка, както и още два големи
„коритообразни” изкопа. Изследването на тези структури и най-вече на сложното
стратиграфско съотношение помежду им позволи да се допълнят и детайлизират
наблюденията ни върху етапите на дървеното строителство в сектора в ранните фази на
столичния период на Плиска и през първата половина на ІХ в. Засега редиците от ями
за дървени стълбове, които са установени навсякъде в проучвания сектор, не
позволяват да се очертае, макар и частичен, план на постройка. В търсене решение на
този проблем бе заложено разширение на досегашния ни археологически изкоп в кв. 01/А – Е (около 100 кв. м) с цел допроучване до здрав терен на 4-метровата ивица покрай
южната крепостна стена. Това позволи разкриването на нова отсечка от южния корпус
на дългата каменна постройка, продължаваща в посока на запад, успоредно на
крепостната стена и установяване на съотношението й с предхождащата я оградна
стена. Изследването на структурите от столичния период в новозаложените квадрати
остава задача за следващия сезон;
- Обект „ПЛИСКА. СГРАДА В ЮГОЗАПАДНИЯ СЕКТОР НА ВЪТРЕШНИЯ
ГРАД (ПО ТРАСЕТО НА ПЕШЕХОДНИТЕ АЛЕИ)”. Редовни разкопки от 17.08 до
28.08.2008 г., като ръководител, със зам. ръководител Хр. Стоянова (гл. уредник в
НИАР-Плиска). Без целево финансиране, със студенти от бакалавърската програма по

Археология в ШУ „Еп. Константин Преславски”. Разкопките са продължение на
проучванията от 2006 – 2008 г. и имат за цел допълване и детайлизиране на
наблюденията за планировката и функционалната атрибуция на архитектурния
комплекс, част от който се явява сградата, попадаща по трасето на алея от основния
туристически маршрут. Проучването бе продължено с разширяване на досегашния
археологически изкоп с 3,00 м в северна посока и повсеместно изчерпване в дълбочина
на пласта до нивата с каменни настилки. В резюме, новите резултати са следните: 1.
Разкрит е в цялата му ширина каменният плочник, опасващ от вътрешната им страна
верижно разположените сгради на комплекса; 2. Под документираните досега
помещения със зидове от ломени камъни и квадри-сполии на калова спойка и под
настилката от големи плочи и преупотребени квадри от крепостната стена са разкрити
останки от по-ранни зидове с градеж от ломени камъни на глинена спойка. С това е
документиран неизвестен досега етап в изграждането и съществуването на комплекса.
Откритата битова керамика и други находки са от втората половина на Х и началото на
ХІ в. 3. Под това ниво, на места са разкрити обширни петна с излят розов хоросан,
които бележат още по-ранен етап на строителство в сектора; 4. Проучени са
съоръжения, които са вкопани в слоя с деструкции от каменните постройки на
комплекса – част от жилище с битова пещ и плитка кръгла яма с ритуално погребано
куче. Стратиграфската им позиция показва, че се датират около и след средата на ХІ в.
След четиригодишните разкопки въпросите относно хронологията, планировката и
функционална атрибуция на попадащите по трасето на алеята градежи не могат да се
приемат за решение. За тяхното трайно консервиране и пълноценно включване в
основния туристически маршрут на НИАР „Плиска” ще са необходими още
проучвания;
- ТЕРЕННИ ОБХОЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТ „САРИТЕ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ
И ТЕХНИТЕ ОКОЛНОСТИ”, Под тема 1 „Представителна и култова архитектура в
аула „Кабиюк” и погребално-поменални комплекси на столичната аристокрация в
околността на Плиска”. Ръководител, със съръководител специалист-проучвател
Станислав Иванов. Финансиране: целево, съобразно финансовия разчет по Проекта.
Обхожданията бяха извършени през ноември и декември 2009 г. и обхванаха
равнинните части от територията на общините Шумен, Нови пазар и Каспичан.
Проучването имаше за цел да бъдат набелязани археологически структури в
околностите на Плисковското и на Кабиюшкото землени укрепления, основно могили,
които на следващия етап от работата по проекта да бъдат подложени на изследване
чрез недеструктивни (геофизически) и традиционни археологически методи (разкопки)
с цел откриване в тях или под насипа им на гробни или поменални съоръжения от
периода на ранното средновековие. Конкретна задача на обхождането бе
регистрирането на всички могили и тяхното точно описание и документиране (фото и
тахиметрично заснемане, картографиране) посредством съвременни технически
средства. Повърхността на могилите и терените около тях бе обследвана за керамика и
други археологически материали с датираща стойност. Обходени и регистрирани бяха
над 100 могили, освен това при обхождането бяха локализирани, картографирани и
обследвани редица обекти от различен характер – землени укрепления, селища, групи
девташлари и др.
1.2. Други изследователски теми
Работа по тема за статии: 1. „Битова керамика от разкопките на обект №92 във
Външния град на Плиска”; 2. „Битовата керамика от обект „Плиска. Югоизточна
периферия на Вътрешния град”; 3. ”Надпис върху камък от дворната настилка в

Цитаделата на Плиска” – подготовка на илюстрации, каталогизиране на целите съдове,
статистическа обработка на фрагментарния материал, библиографски справки, текст –
описание; 4. „Жълтата” късноаварска керамика и светлоглинената керамика на бързо
колело от Плиска – сравнителен анализ; 5. Група гробове покрай;
Обработка на археологически материали: 1. Битова керамика и находки от обект
„Плиска. Крумов дворец – селище от ХІ в., разкопки през 1978 – 1979 г.”; 2. Битова
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
- Международна конференция „Военни експедиции, въоръжение и снаряжение
(античност и средновековие)”, Варна, 14 – 16 май 2009 г. Доклад на тема: Части от саби
от разкопки на жилищно-производствен квартал в Плиска (Х – ХІ в.), 7 комп. с. +
презентация (съавтор Ст. Иванов);
- Двустранна конференция (България-Унгария), организирана от НАИМ, на
тема: „Авари, прабългари и маджари на Среден и Долен Дунав”, София, 27-28 май 2009
г. Доклад на тема: Светлоглинената керамика от VІІІ-ІХ в. в Плиска и „жълтата”
късноаварска керамика: нови данни за сравнителна характеристика, 7 комп. с. +
презентация;
- Национална конференция с международно участие „Карел Шкорпил и
българската средновековна археология”, Плиска, 2-3 октомври 2009 г. Доклади: 1. Пещ
за изпичане на битова керамика в югоизточния сектор на Вътрешния град на Плиска
(разкопки през 2006 г.), 5 комп. с. + презентация (съавтор Хр. Стоянова); 2. Обект №92
във Външния град на Плиска – разкопки през 2005 г., 7 комп. с. + презентация (съавтор
М. Инкова); 3. Оловен амулет от разкопки във Вътрешния град на Плиска през 2005 г.,
авторски: 2 комп. с. + презентация (съавтори К. Попконстантинов, Ст. Станилов);
- Трета национална научна конференция „От регионалното към националното нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело”, Полски Тръмбеш, 6 – 7
септември 2009 г. Доклад: Антропологично изследване на два скелета с трепанации от
некропола пред източната порта на Плиска (края на Х - ХІ в.), авторски: 2 комп. с. +
презентация (съавтори Йордан Йорданов, Надежда Атанасова-Тимева);
- Международна конференция „България, земя на блажени...” В памет на проф.
Йордан Андреев, В. Търново, 29-31 октомври. Доклад: Пропелерни апликации (края на
VІІІ – ІХ в.) и златна номизма-„фуре” (1054-1055 г.) от разкопки на два обекта във
Вътрешния град на Плиска, 5 комп. с.+ презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Я. Димитров, С. Иванов. НИАР „Плиска”. Археологически разкопки в
Дворцовия център. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 544 – 549, ISSN 1313-0889 (PDF
файл към официалния сайт на НАИМ – БАН);
- Я. Димитров, Х. Стоянова. НИАР „Плиска”. Разкопки на обект „Югоизточна
периферия на Вътрешния град”. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 560 – 563, ISSN 1313-

0889 (PDF файл към официалния сайт на НАИМ – БАН);
- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов, Р. Василев. НИАР „Плиска”. Аварийноспасителни разкопки на строежа на „База на НАИМ”. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 566
– 570, ISSN 1313-0889 (PDF файл към официалния сайт на НАИМ – БАН);
- Я. Димитров, Х. Стоянова. НИАР „Плиска”. Каменна постройка в югозападния
сектор на Вътрешния град. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 558 – 560, ISSN 1313-0889
(PDF файл към официалния сайт на НАИМ – БАН).
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Я. Димитров. Три моливдовула от теренни обхождания във Вътрешния град на
Плиска през 2006 г. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009 (= Сборник в
чест на 60-годишнината на проф. И. Йорданов, 8 комп. с., ISSN 1312-5532.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Я. Димитров, Д. Йосифов. За един елемент от бита на Изтока и неговото
„пътуване” до ранносредновековна България. – В: Пътуванията в средновековна
България. Материали от Първата национална конференция „Пътуване към България.
Пътуванията в средновековна България и съвременния туризъм”, Велико Търново,
Абагар, 2009, 359 – 372, ISBN 978-954-427-860-1.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Й. Йорданов, Н. Атанасова-Тимева, Я. Димитров. Антропологично изследване
на два скелета с трепанации от некропола пред източната порта на Плиска (края на Х ХІ в.). – В: „От регионалното към националното”, доклади и съобщения от Третата
нацинална научна конференция в Полски Тръмбеш, 6 – 7 септември 2009 г., 10 комп. с
+ илюстрации (авторски: 2 комп. с. + 4 образа), (съавтори Йордан Йорданов, Надежда
Атанасова-Тимева);
- Я. Димитров. Пропелерни апликации (края на VІІІ – ІХ в.) и златна номизма –
„фуре” (1054-1055 г.) от разкопки на два обекта във Вътрешния град на Плиска. - В:
„България, земя на блажени”. In memoriam prof. Iordani Andreev. Велико Търново, 8
комп. с. + 5 ил.;
- Я. Димитров, С. Иванов. Части от саби от разкопки на жилищно –
производствен квартал в Плиска (Х – ХІ в.). – Във: „Военни експедиции, въоръжение и
снаряжение (античност и средновековие)”. Материали от Международна научна
конференция, Варна, 14-16 май 2009 г. (=Acta musei Varnaensis – V), 11 комп. с., 8 обр.,
2 табл.;
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Пещ за изпичане на битова керамика в югоизточния
сектор на Вътрешния град на Плиска (разкопки през 2006 г.). – В: Сборник „Карел
Шкорпил и българската средновековна археология. Материали от юбилейната научна
конференция, Плиска, 2-3 октомври 2009 г. (= Плиска-Преслав, т. 11)., 7 комп. с. +
илюстрации;
- Я. Димитров, М. Инкова. Обект №92 във Външния град на Плиска – разкопки
през 2005 г. – В: Сборник „Карел Шкорпил и българската средновековна археология.
Материали от юбилейната научна конференция, Плиска, 2-3 октомври 2009 г. (=
Плиска-Преслав, т. 11)., 7 комп. с. + илюстрации.

4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.1. Лекции
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на двуседмична археологическа практика на 18 студенти от ІІ – ІІІ
курс на бакалавърска програма по История в Шуменския университет, месец август, 2009
г., обект „Плиска. Сграда в ЮЗ сектор на Вътрешния град (по трасето на пешеходните
алеи).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Експерт-консултант на проект „Старата българска столица Плиска – виртуално
пътешествие”, кръжок по информатика в ПМГ „Нанчо Попович”, Шумен.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертно становище относно стойността и степента на разрушаване на
културно-исторически паметник (надгробна могила и гроб) в землището на с.
Калугерица, Шуменско, представено в РПУ Шумен, 15.11.2009 г.;
- Изготвяне на становище до Кмета на Община Шумен относно стойностите и
перспективите за опазване и социализация на културно-историческите паметници в с.
Велино, община Шумен, 28.12.2009 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 послучай 1100 години от смъртта на
Св. Княз Борис-Михаил.”. В. Търново (издат. „Фабер”), 2008, 447 с. Авторски колектив,
ISBN 978-954-775-978-7;
- Редколегия на Сборник „Карел Шкорпил и българската средновековна
археология. Материали от юбилейната научна конференция, Плиска, 2-3 октомври 2009
г. (= Плиска-Преслав, т. 11).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция „Дворцовият център в Плиска – разкопки и проучвания през
последните 20 години”, пред студенти в бакалавърската програма по Археология на
Шуменския университет, Плиска, 24 август 2009 г.;
- 6 интервюта по електронни и печатни медии: в-к Шуменска заря, Радио
Шумен, в-к „Тича”, Телевизия Шумен, РТВЦ на БНТ „Канал 1”;
- Написване на 6 научно-популярни статии: 1. Девташлари, 2 комп. с.; 2.
Могилни гробове и възпоменателни комплекси на прабългарската аристокрация в
Шуменско, 2 комп. с.; 3. Дървеното строителство в Плиска, 3 комп. с.; 4. Цитаделата на

Плиска, 4 комп. с.; 5. Рашо Станев Рашев, 3 комп. с.; 6. Станислав Иванов Иванов, 1
комп. с. – В: „Енциклопедия Шумен и Шуменския край: ”, авторски колектив, Шумен,
2010 г. (под печат);
- Научно-популярна статия: Я. Димитров, Ст. Иванов. Археологически
проучвания в Дворцовия център на Плиска – Цитаделата, през 2009 г., 2 комп. с. + 4
образа – В: Българска археология 2009. Каталог към изложба, С., 2010, ISBN: 978-95492181-9-0 (под печат).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на Трета национална изложба „Българска археология
2009” с текст-анотация, подбор на материали и снимки за 1 обект в Плиска;
- Участие в подготовка на временна изложба с материали от разкопките на обект
„Археологическа база на НАИМ в Плиска” в Музей Плиска, май-декември 2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на Представяне на научни издания на Филиала на
НАИМ в гр. Шумен, 6 март, 2009 г.;
- Участие в организацията и провеждането на Националната конференция с
международно участие „Карел Шкорпил и българската средновековна археология”,
посветена на 150-годишнината от рождението на Карел Шкорпил и 110 години от
началото на археологическите разкопки в Плиска, 2-3 октомври 2009 г.;
- 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 трябваше да завърши с публикация в три тома на английски език.
- През тази година излезе от печат третият и последен том „Corpus of the
Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 3, part one and two, Sofia, 2009, Pages: 1282,
hardbound; Size: 220 x 300 mm, ISNB 978-954-92395-5-3; 978-954-92395-6-0:
На практика той включва всички византийски печати намерени на територията
на днешна България (повече от 3200). Подредени са според съществуващите в
литературата класификация, подобрена 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., това е направено. Съобразно характера на подобно
издание, корпусът е снабден с индекс на личните, фамилни и географски имена,
изписани върху печатите, също така иконографски и индекс на печатите с метрически
текстове. Новост в този вид литература е индекс на местата, където са намерени
печатите, тъй като за голяма част от печатите намерени в България има такава
информация. Тя е особено важна за историята на тези селища. Това, надявам се да бъде
началото на проект, свързващ печатите намерени в днешна България със

средновековните градове, крепости и поселения
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международен симпозиум на ШУ на тема: „Св. Константин-Кирил Философ –
дипломат, книжовник, равноапостол”. По случай 1140 години от неговото Успение, 9-11
май, Шумен, доклад: „Константин Кирил-Филисоф (827 – 869). Приноса на
сфрагистиката”;
- Международна конференция на РИМ – Варна на тема: „Военни експедиции,
въоръжение и снаряжение (Античност и средновековие)”, 14-16 май, доклад: „The battle
near Preslav between Pechenegs and Byzantains (1053). Contribution of Sigillography”;
- Национална конференция „От регионалното към националното”. В чест на
ст.н.с. д-р Христо Харитонов, Полски Тръмбеш, 6 – 8.09.2009, с доклад: Проектът
корпус на византийските печати от България (1979 – 2009);
- Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и
историята”, Пловдив, 23-24 октомври 2009 г. с доклад: „Византийски титли и рангове в
Преславския владетелски двор (893-971). Приноса на сфрагистиката”;
- Международна конференция „България, земя на блажени…” В памет на проф.
дин Йорданов Андреев, Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г., с доклад: „Печати на
византийски сановници от турски (селджукски) произход (ХІ-ХІІІ в.), намерени в
България”.
б) В чужбина
- Доклад на тема „Nish XI-XII c., According Byzantine Sigillography”, изнесен на
VІІІ-я международен симпозиум „Ниш и Византия”, 3 – 5 юни 2009 г.;
- Доклад на тема „Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria (1979-2009) –
conception and results”, изнесен на Х-я международен симпозиум по византийска
сфрагистика, 1-3 октомври 2009 г. в град Янина, Гърция.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- I. Jordanov. The Lead Seals of epi tou maglaviou from Bulgaria. – Античная
древность и средние века, Екатеринбург, 2009, 39, 171-182. ISBN 978-5-7525-4002-8
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- I. Jordanov. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo,
Bulgaria), part II, 35 к. с. – В: Studies in Byzantine Sigillography, vol. 11.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2009 г.

- I. Jordanov Seals of the Doukas Family from the territory of Modern Bulgaria. – In:
Captain and Scholar. Papers in memory of Demetrios I. Polemis, Andros, 2009, 151 – 183,
ISBN 978-960-7709-32-5
- И. Йорданов. Печат на Константин митрополит на Русия (ХІІ в.), намерен в
България.- В: Сб. Море и берега. К 60-летию Сергея Павловича Карпова, Москва, 2009,
679 – 689, ISBN 978-5-91674-028-8
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- I. Jordanov. Thrace (Vith – XIth centuries) according to the data of the Byzantine
seals from Bulgaria. – В: Сб. с доклади от 4th International Symposium on Thracian Studies.
Byzantine Thrace: Evidence and Remains, Комотини, Гърция, 18-22 април 2007 г.;
- I. Jordanov. „Nish XI-XII c., according Byzantine sigillography”, 9 к. с. – В: Сборник
с доклади на VІІІ-я международен симпозиум „Ниш и Византия, Ниш, 3 – 5 юни, 2009 г.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- И. Йорданов. Печати на византийски сановници от турски (селджукски)
произход (ХІ-ХІІІ в.), намерени в България. – В: Сборник в памет на проф. Йордан
Андреев, Велико Търново, 2009, 279 – 294, ISBN 978-954-8387-55-2
- И. Йорданов. България и Византия (864-971), приноса на сфрагистиката. – В:
Пътуванията в средновековна България. Велико Търново, Абагар, 2009, 38 – 84, ISBN
978-954-427-860-1
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- И. Йорданов. Печати на двама византийски пълководци от VІ в., намерени в
България. Опит за идентифициране! – 8 м. с. – В: Сб. В чест на Александър Минчев;
- I. Jordanov. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria (1979-2009) – conception
and results”, 6 к. с. – В: Сборник „От регионалното към националното. Материали от
Национална конференция в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов, Полски Тръмбеш, 68.09.2009”;
- И. Йорданов, Ивелина Кючукова. Византийските тъкани и българският
владетелски двор (Х век). Печат на епарха, химатин и екзопрат Филотей, намерен в
Преслав. – В: Сб. в чест на Маргарита Ваклинова, 2, 8 к. с.
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги
2.3.2. У нас
- I. Jordanov. „Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 3, part one and
two, Sofia, 2009, Pages: 1282, hardbound; Size: 220 x 300 mm, ISNB 978-954-92395-5-3;
978-954-92395-6-0
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” – 80 часа в ШУ;
- Лекции по „Средновековна нумизматика и сфрагистика” – 20 часа в ШУ;
- Лекции по „Средновековна българска сфрагистика” – 45 часа във ВТУ.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
ВСУ.

- 4 дипломанта в магистърската програма по „Археология” към ШУ и 1 във

4.1.3. Ръководство на редовни докторанти
- 1 редовен докторант в ШУ.
4.2. Лекции в чужди университети
- На тема „Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria – chronology and
periodization” в института по византинистика към Виенския университет (22.01.2009);
- На тема „Corpus of Byzantine seals from the territory of modern Bulgaria.
Possibilities of dating and identification” – в института по византинистика към Солунския
университет (16.12.2009).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на СНС към ВАК в София;
- Член на НС на АИМ 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
- Главен редактор на Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика;
- Съставител и главен редактор на сб. „Пътуване в средновековна България”.
Велико Търново, Абагар, 2009.
б) В чужбина
- Член на редколегията на Studies in Byzantine Sigillography, орган на
международната асоциация по византийска сигилография.
8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

- Директор на научноизследователски център по византинистика към ШУ.
ст. н. с. Стойчо Стоянов Бонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Проведени археологически проучвания:
А. Като ръководител на експедиция.
- Велики Преслав. Архитектурен ансамбъл в югозападната част на Дворцовия
център. 8.06 – 3.07.2009 г. В тази част на Двореца през 2007 г. завърши проучването на
ядрото на архитектурен комплекс, съставен от две големи постройки. Наблюденията
върху ситуирането на комплекса и върху комуникациите му водят към извода, че той е
част от Преславската патриаршия през Х в. В него се е помещавала Резиденцията
(жилище и канцелария) на предстоятеля на българската църква. Археологическите
изследвания през 2009 г. бяха насочени на запад от сградите и имаха за цел
разкриването на трета значима постройка, която ще оформи окончателната структура
на комплекса. Въпреки че до такава не се достигна, нейното съществуване е вън от
съмнение, като се има предвид стратиграфията на терена и добитите находки. Заедно с
това постъпиха богати сведения за живота на това място през XI – XIV в. Проучванията
се финансираха с целеви средства по програма на МС на Р България за изучаване на
старите български столици и в същото време е част от дългогодишна инициатива на
ССА при НАИМ за цялостно разкриване на южната половина на Дворцовия град в
Преслав;
- С. Новосел, Шуменско. Старобългарски производствен център за художествен метал.
3 – 31.08.2009 г. Зам. ръководител Ст. Дончева от институцията съизпълнител РИМ
Шумен. Завършиха проучванията на производствения център, функционирал през 30-те
– 40те години на Х в. Той е първият изследван чрез системни разкопки в България.
Локализиран беше трети производствен комплекс, от който се разкри крайното северно
ателие с масивна каменна пещ. С резултатите получени през 2009 г. се очертаха облика
и мащабите на производствения център, разгърнат на площ от около 100 дка, съставен
от няколко относително обособени производствени единици. Проучванията се
проведоха с работници на трудов договор към Исторически музей Шумен.
Б. Като консултант.
- С. Средня, Шуменско. Кариера за квадров строителен материал от IX – X в. 20
– 30.10.2009 г. Локализиран е огромен кариерен комплекс, съставен от над 15 отделни
каменоломни. Варовиковите квадри са оформяни на място в скалата и след отцепването
им са поемали към строителните обекти. Наблюденията върху породата на камъка и
размерите на блоковете сочат, че са били предназначени за изграждането на Царския
дворец във Велики Преслав. Проучванията се проведоха с работници на трудов договор
към Исторически музей Шумен.
1.2. Други изследователски теми
- Довършителна работа върху монография „Старобългарски производствен център
за художествен метал при с. Новосел, Шуменско” (съавт. Ст.Дончева). Добавки и
корекции (текст и илюстративен материал) към вече подготвеното книжно тяло,

наложени от разкопките през 2009 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална научна конференция с международно участие „Карел Шкорпил и
българската средновековна археология”. Плиска, 2 – 3 10. 2009 г. Доклад: „Новонамерена
тока с лъв от Преслав”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Ст. Бонев. Научни форуми и издания или за една традиция в българската
средновековна археология (35 години Конференция по прабългарска археология и
Сборник „Проблеми на прабългарската история и култура, т. 1 – 4). – ИИМШ, ХV, ISSN
0861 - 9581.
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 2009 г.
- Ст. Бонев, Р. Георгиева. АР „Велики Преслав”. Разкопки в югозападната част на
Дворцовия център. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 591 – 593, ISSN 1313-0889 (PDF файл
към официалния сайт на НАИМ – БАН);
- Ст. Бонев, С. Дончева. Старобългарски център за производство на
металопластика при с. Новосел, Шуменско. – В: АОР през 2008 г.,С., 2009, 685 – 687,
ISSN 1313-0889 (PDF файл към официалния сайт на НАИМ – БАН);
- Ст. Бонев. Метални нагръдни кръстове от следстоличния преславски некропол. –
Студии върху християнската култура на Средновековна България. По случай 1100
години от смъртта на Св. Княз Борис-Михаил. В.Търново, 2008, 407 – 412, ISBN 978 –
954 – 775 – 978 – 7;
- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Центърът за производство на художествен метал при
Новосел, Шуменско – общ вид, влияния и комуникации. – Пътуванията в Средновековна
България. В. Търново,2009, 382 – 389, ISBN 978 – 954 – 427 – 860 – 1.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Ст. Бонев. По повод на новонамерена тока с лъв от Преслав. – Сб. Карел
Шкорпил и българската средновековна археология;
- Ст. Бонев. Няколко уточнения за костените детайли във въоръжението,
снаряжението и конската амуниция в Средновековна България през VIII – XI в. – Сб.
Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (античност и средновековие).
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 три изследователски проека на ШУ „Епископ
Константин Преславски” на следните теми: Крайградските имения в архитектурата на
Средновековна Плиска; Походът на император Никифор I Геник в България от 811 г. –
предизвикателства около неговия маршрут и край; Културологично изследване на знаков
комплекс, представен върху камък в Томбул джамия.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на Редколегия на Сборник Студии върху християнската култура на
Средновековна България. По случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис –
Михаил. В. Търново, 2008;
- Член на Редколегията ня Известия на исторически музей Шумен, т. ХV.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осъществени 12 интервюта по електронни и печатни медии – Нова ТВ, ТВ
Шумен, Радио Шумен – 2, вестниците Труд, Лудогорие Труд, Шуменска заря – 2, Тича,
Седмица – 2.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организиране на временна изложба с материали от старобългарския
производствен център за металопластика при с. Новосел, Шуменско постъпили през 2008
г.;
- Набиране на материали, подреждане, изработка на текстове и анотации за нов
дял в експозицията на АМ „Велики Преслав”.
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: 10 юни
– 10 юли. Работи се в сектора на Базилика №4 и по източното трасе на
ранносредновековното дървено укрепление – палисада, проучвани в предходните
години. Потвърден бе резултата от предишни проучванията в сектора, че базиликата
няма притвор. В югоизточния ъгъл на ранносредновековното дървено укрепление
(палисада), което застъпва южната част на базиликата, бе разкрито още едно
поминално съоръжение – яма с ритуално погребано животно (1 куче). По средата на
източното трасе на дървеното укрепление – палисада – бе разкрита и проучена

източната порта на това укрепление. В сондаж, разположен на около 75 м западно от
новооткритата порта, по оста към източната порта на каменната крепост на аула се
разкриха частично основи на неизвестна до сега трикорабна базилика, която по
предварителните стратиграфски наблюдения ще бъде отнесена към ранното
средновековие – втора половина на ІХ – Х в. Финансиране: от бюджета на АМ „В.
Преслав”;
- Ръководих археологическите разкопки на обект „Дворцов център” в АР
„Велики Преслав” – продължение от предишни години. Времетраене: 20 юли – 20
август. Най-важният резултат е, че северното трасе на откритите в предходните години
основи на монументален зид и верижна сграда покрай него – с посока изток – запад,
бяха разкрити и проучени с още 35 метра на запад. Разкрит бе и югозападният ъгъл на
същия крепостен зид Вече няма съмнение, че това са основи на най-ранното каменно
укрепление и верижни казармени постройки от Преславския 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);
- 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 1 до 15 октомври. Открити бяха нови
съоръжения и ями от късната античност. Някои от съоръженията са предхождали
строежа на базиликата, която със сигурност отнасяме към ІV – VІ в. В сондаж на 170 м
югоизточно от базиликата попаднахме на следи от вкопани жилища с голямо
количество отухлена обмазка и тракийска керамика. Финансиране: АМ „В. Преслав –
по договор.
1.2. Други изследователски теми
- Продължавам работа 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
- Национална научна конференция с международно участие „Карел Шкорпил и
българската средновековна археология”, посветена на 150 г. от рождението на К.
Шкорпил и 110 г. от началото на проучванията в Плиска. 2-3 октомври 2009 г., НИАР
Плиска, доклад на тема: Нови данни за укрепителната система на аула на хан Омуртаг
при с. Хан Крум, Шуменско (съавтор Кремена Стоева).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Т. Балабанов, Кр. Стоева, Пл. Славов. АР „Велики Преслав”. Разкопки в
дворцовия център. – АОР 2008, София, 2009, 581 – 585 (към официалния сайт на
НАИМ – БАН, PDF – файл);

- Т. Балабанов, Пл. Славов. Разкопки на обект „Атрактивен туристически
център” до гр. Велики Преслав. – АОР 2008, София, 2009, 602-603 (към официалния
сайт на НАИМ – БАН, PDF – файл).
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Т. Балабанов, Кр. Стоева. Нови данни за укрепителната система на аула на хан
Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско. – В: „Карел Шкорпил и българската
средновековна археология”, материали от Национална научна конференция, посветена
на 150 г. от рождението на К. Шкорпил и 110 г. от началото на проучванията в Плиска,
2 - 3 октомври 2009 г., НИАР – Плиска, (= Плиска-Преслав, т. 11).
7. НАУЧНО ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Написване на 2 научно-популярни статии: 1. Манастира при с. Черноглавци,
Шуменско; 2. Аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско. – В: „Енциклопедия
Шумен и Шуменския край: ”, авторски колектив, Шумен, 2010 г. (под печат);
- Участвах в едно телевизионно и три радиопредавания в местните и централни
медии.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Набиране на материали, подреждане, изработка на текстове и анотации за нов
дял в експозицията на АМ „Велики Преслав”: 1. За обект Манастир под връх Карабурун в
околностите на Преслав; 2. Разкопки в аула на хан Омуртаг при с. Хан Крум, Шуменско.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Текущи задачи по разпореждане на Ръководството на Филиала на НАИМ при
БАН в гр. Шумен.
специалист-проучвател Тонка Михайлова Стоянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Административна сграда” в Преслав.
Археологическите проучвания на обект „Административна сграда” в Дворцов
център на Преслав през 2009 г. са съсредоточени на север от „Административната”
сграда и сграда № 2 (т. н. „сграда с пещи”). Продължи разкриването на масивен зид,
построен от каменни блокове, споени с бял хоросан. Основата е от набити в здравата
глина пилоти и редове от ломени камъни над тях (0,80 м), споени с глината от изкопа.
Засега зидът се датира в Х в. При разширяване на изкопа на север от него, се попадна
на 3 каменни подпори с правоъгълни отвори за стълбове. Те са разположени успоредно
на зида, в права линия, и вероятно са свързани с него. Те са застъпени от дебел пласт
прослойки черна и светлосива пепел и отухлена глина. Това са останки от
производствена дейност в района на „Административната” сграда. Под пластовете
пепел е разчистена площ с разпилени и подравнени късове бял мрамор и червен шифер

от изработването на мозаечни плочки.
Край южния ръб на масивния зид е долепена сграда, от която е разкрито
западното и помещение. Вероятно е верижна и се развива на изток. В югоизточната
част на помещението е разкопана зидана пещ. За първи път е открита скарата над
огнището, запазена на място – три железни пръта със сечение 6-7 см и дължина почти
равна на ширината на тясната част на пещта (огнището). Намерени са и късове фина
бяла мазилка. Основите са от речна баластра с глинена спойка. През цялата им
дебелина и надолу в глината са набити пилоти. Запазен е І ред градеж от ломени
плочести камъни. Засега е трудно сградата да бъде датирана точно, но е строена след
издигането на зида.
Находките са малко, предимно оловни стопилки, медни пластинки, железни
гвоздеи и шлака, и други. Най-интересна е сребърната монета на Йоан ІІ Комнин (12801284), сечена в Трапезунд, с диаметър 2,1-2,2 см, тегло 2,49 г. Намирането на сребърни
монети в Преслав, и то след 70-те години на ХІІІ век, е изключение.
1.2. Други изследователски теми
- Обобщение на данните за средновековни сгради с план вътрешно голямо
помещение и по-тясно преддверие, самостоятелни или верижни;
- Справки с литература за предназначението и датирането на зидани вкопани
пещи;
- Обработка на керамичен материал.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Т. Михайлова. АР „Велики Преслав”. Обект „Административна сграда”. – В:
АОР през 2008 г., С. 2009 г., 587 – 589, към официалния сайт на НАИМ – БАН, PDF
файл.
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 2009 г.
- Т. Михайлова. Сграда №2 (с пещи) в обект „Административна сграда” в Преслав.
– Плиска-Преслав, т. 11 (= Сборник с материали от юбилейната научна конференция
„Карел Шкорпил и българската средновековна археология”, Плиска, 2-3 октомври 2009
г.), 19 маш. стр. + илюстр.
- Т. Михайлова. Обект „Административна сграда” в Преслав. – Българска
археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 1 маш. стр. + илюстр.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Текущи административни задачи. Член на временни комисии.

8. ФИЛИАЛ НА НАИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ст. н. с. д-р Константин Иванов Дочев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участвах като ръководител в редовни археологически разкопки на крепостта
„Трапезица”, Югозападен сектор”, гр. В. Търново, 3 месеца (10 юли – 10 октомври), по
съвместен финансиран проект между НАИМ при БАН, София, НАИМ при БАН,
Филиал В. Търново и Министерството на културата. По важни резултати:
Разкопките обхващат площ от ок. 450-500 кв. м. върху най-южната и най-ниска
тераса на Трапезица. Освен крепостната стена се разкри и нова, неизвестна досега трета
порта. Тя е ориентирана на югозапад, с изграден проход с дължина 5,5 м; с оформени
два отстъпа за окачване на двукрила врата с шир. 3,50 м. Източната страница е с деб.
2,80 м, а западната- 4 м, като в средата й е оставена конструктивна фуга. Върху този
масивен фундамент е изградено каменно стълбище с шир. 1,10 м (запазени 9
оригинални стъпала), водещо от нивото на пешеходния терен до бойната пътека, която
е преминавала над портата, вероятно с двуетажна кула. Проходът през крепостната
стена и двукрилата врата е застлан стъпаловидно от речни камъни. Калдаръмената
настилка води надолу по склона по варовиковата скала, като в нея са изсечени плитки
стъпала, неизвестни досега. По средата на прохода е оформен малък отводнителен
покрит канал, за отвеждани на атмосферни води извън крепостта. От вътрешната
страна на портата започва улица с шир. ок. 3,5 – 4 м с настилка от трамбован речен
чакъл. В проучвания сектор, от двете страни на новата порта, стената е градена с
умение и естетически подход. Тя изцяло е иззидани от добре издялани камъни от сив
пясъчник с твърде големи размери (дълж. до 1,0 м и шир. 0,80 м), и грижливо измазани
тесни фуги. Вътре в стената личат гнезда от дебели греди от сантрачната система и
наличието на обилни количества бял хоросан. Бяха открити десетки клиновидно
издялани камъни, вероятно от сводовата конструкция над портата. В участъка на
портата не беше открита нито една тухла.
В малка ниша в основата на западната страница на портата, беше намерена
находка от 30 билонови византийски монети (20 на Мануил І Комнин (1143 – 1180), 2
на Андроник І Комнин (1183 – 1185) и 8 на Исак ІІ Ангел (1185 – 1195) от най- ранните
му емисии. Колективна находка дава сравнително точна датировка, че градежът на
стената е започнал при Мануил І Комнин, като по времето на първите Асеневци през
1185 – 1187 г. тя вече е била изградена и използвана до началото на ХV в. (намерените
в покрития канал монети са от началото на ХІІІ до края на ХІV в., най-късната е
сребърно акче на Баязид І (1389 – 1402).
Освен средновековна керамика и битови предмети от ХІІ – ХІV в., бяха
намерени многобройни фрагменти керамика от ранножелязната и късножелязната
епохи, свързани с живота на голямото тракийско селище не само на хълма, но и в
района на стария град. Откриха се отделни фрагменти керамика от къснобронзовата и
късно халколитната епохи. Между тях е глинена орнаментирана фигурка на Богинята
майка.
1.2. Други изследователски теми
Предварителна

идентификация

и

анализ

на

новооткрити

монети

и

монетовидни културни ценности от следните обекти:
- Крепостта Трапезица, В. Търново, сезон 2009 г. – общо1050 монети от обекти с
ръководители ст. н. с. М. Робов; ст.н.с Й. Алексиев, н.с.д-р Д. Робовянов и ст. н. с. К.
Дочев;
- Скалният град Перперикон, сезон 2008 г., общо 580 монети, р-ли ст. н. с. Н.
Овчаров, н. с. д-р З. Димитров и Д. Коджаманова;
- Средновековна католическа и арменска църква във В. Търново, общо 130
монети, р-л ст. н. с. Х. Вачев;
- Средновековна църква „Св. Йоан Рилски” в кв. Асенов, В. Търново, общо 240
монети, р-ли ст. н. с. Н. Овчаров, ст. н. с. Х. Вачев;
- Продължаване работа по изследователска тема на монографично издание
„Монетите на византийската династия на Палеолозите в паричното обръщение на
българската държава в периода 1261 – 1396;
- Участие в разработването на спечелен от МОН проект в размер на 300 хил.
лева (екип от 10 члена – от НАИМ, СУ, НИМ и РИМ, В. Търново) с ръководител
чл.кор. проф. дин Йорданка Юрукова на тема „Метаморфози и устойчиви модели в
иконографията на монети и паметници от Античността и Средновековието – образи на
религиозната и културна идентичност” (2009 – 2011 г.).
1.3. Участие в научни срещи, конфренции, симпозиуми и конгреси
а) в страната
- 8 май 2009 г., Научна конференция с археологическа изложба „Преоткритата
Трапезица” с доклад „Българската средновековна нумизматика през Възраждането”,
организатор НАИМ при БАН, София и НАИМ при БАН, Филиал В. Търново;
- 7 септември 2009 г., Научна конференция „От регионалното към
националното”, организатор община Полски Тръмбеш, с доклад „Крепостта Трапезица
и началото на българската средновековна нумизматика”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.2. Излезли от печат
- К. Дочев. Нов тип медни монети на цар Иван Срацимир (1355 – 1396). – В:
Приноси към българската археология, VІ, Посветен на 85-годишнината на ст. н. с. Соня
Георгиева, София, 2009, 132-138, ISSN 1310- 7976
2.1.3 Приети за печат
- К. Дочев. Монетни находки и парично обръщение (ХІІ – ХІV в.) в
средновековния град Перперикон (Кърджалийска област), 15 с., – В: Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика,, т. 5, 2009, ISSN 1312-5532
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
- К. Дочев. Паричните кризи в България през ХІІІ – ХІV век. – В: Сб. От

регионалното към националното; Юбилеен борник в чест на чл.кор. проф. дмн Йордан
Йорданов, София, 2008, 149 – 167, ISBN 987- 954- 322- 328-2
2.2.1.2. Приети за печат
- К. Дочев. Крепостта „Трапезица във Велики Търново и началото на
българската средновековна нумизматика, 10 с., – В: Сб. От Националното към
регионалното”, 2009, Полски Тръмбеш, ISBN 987- 954- 322- 328- 2
2.3. Издадени през 2009 г. научни книги:
2.3.2. в страната
- К. Дочев. Каталог на българските средновековни монети ХІІІ – ХІV век
(Catalogue of the Bulgarian Medieval Coins 13th – 14th c., Велико Търново, 2009, ISBN
978-954- 913- 083- 6, изд. Centrex, 320 с. текст на български и изцяло на английски, 650
рисунки на монети; 260 монетни снимки.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища
4.1.1. лекции и спецкурсове
- Антична нумизматика, ВТУ, „Св. Св. Кирил и Методий”, 1 курс, спец.
Археология, 45 ч. лекции;
- Византийска и средновековна българска нумизматика (VІ – ХІV век), ВТУ,
„Св. Св. Кирил и Методий”, 2 курс, спец. Археология, 45 ч. лекции;
- Християнска иконография и нумизматика (VІ – ХV 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 и задочно обучение – общо
60 ч. лекции; общо за 2009 г., лекции – 195 ч.
4.1.2. Упражнения и семинари
- Антична нумизматика, ВТУ, „Св., Св. Кирил и Методий”, 1 курс, спец.
Археология, 30 ч. упражнения;
- Византийска и средновековна българска нумизматика (VІ – ХІV век), ВТУ,
„Св. Св. Кирил и Методий”, 2 курс, спец. Археология, 15 упражнения; упражнения;
общо за 2009 г. – 45 ч.
4.2. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант с нумизматична тема, ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий”, Стоян
Радославов Михайлов, катедра, Археология.
4.3. Участие в школи и семинари
- Изнесени по 4 лекции пред студенти от Пловдивски, Русенски и
Благоевградски университети, участници в разкопките на Трапезица от Националното
движение „Съхрани Българското”, м. август 2009 г.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ при БАН, София;
Председател на постоянна предавателно-приемателна комисия на целия
нумизматичен фонд на НАИМ при БАН – София;
- Председател на постоянна комисия по инвентаризация на златни монети и
други монетовидни културни ценности от благороден метал от Фонда на НАИМ при
БАН – София;
- Председател на приемно-предавателна комисия на нумизматична колекция
„Васил Аврамов”, завършена в края на 2009 г.;
- Член на комисия по отдаване на търг на недвижима сградна собственост на
НАИМ при БАН, София.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, прогнози, рецензии,
консултации и др. подобни
- Нумизматична експертиза на 194 антични и средновековни монети по
досъдебно дело №167 от 2009 г. към РУ МВР, гр. Горна Оряховица;
.
- Втора, допълнителна, експертиза на 10 антични монети по досъдебно дело №
167 от 2009 г. към РУ МВР, гр. Горна Оряховица;
- Нумизматична и археологическа експертиза (заедно с още трима колеги от
НАИМ, София) на 86 000 антични, средновековни и модерни монети, както и на ок.
4000 археологически ценности по досъдебно дело № 3М- 243от 2007 г. към ОДП, гр.
Пазарджик;
- Нумизматична и археологическа експертиза (заедно с още двама колеги от
НАИМ, София) на антични, средновековни и модерни монети, както и археологически
ценности по досъдебно дело № 3М-86 от 2009 г. към ОДП, гр. Пазарджик;
- Нумизматична и археологическа експертиза (заедно с още двама колеги от
НАИМ при БАН, София) на антични, средновековни и модерни монети и културни
ценности по досъдебно дело № 299 от 2005 г. на ОДП, гр. Русе;
- Нумизматична и археологическа експертиза (заедно с още двама колеги от
НАИМ, София) на антични, средновековни и модерни монети, както и археологически
ценности по досъдебно дело № 85от 2008 г. към НСС; Общо: 6 експертизи.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
- Член на редакционна колегия на годишник „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика, издание на НАИМ при БАН, София.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Вестници: 24 часа (1); Дума (1); Стандарт (1); Анонс (3); Янтра днес (3); Борба
(3);

- Национални телевизии: БНТ (1); БТВ (1); Нова телевизия (2); ВВТ (2);
Регионални телевизии „Видеосат (3); „Евроком – Царевец” (3);
- Радио „Фокус (2); Общинско радио (2);

- Участие с аранжирани средновековни монети в Националната изложба
„Символи на българската държавност (София, януари – март 2009 г.);
- Организиране на камерна археологическа изложба „Преоткритата Трапезица”,
заедно с още двама колеги от НАИМ, Филиал В. Търново, в новата археологическа база
на крепостта „Трапезица”, 8 май 2009 г.
8. МУЗЕЙНА И ФОНДОВА ДЕЙНОСТ
- Поддържане, обновяване и временна регистрация на нумизматичен фонд на
НАИМ при БАН Филиал В. Търново.
9. АДМИНИСТРАТИВНАДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН, В. Търново.
н. с. д-р Деян Рабовянов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на редовни археологически разкопки на обект
ранновизантийска и средновековна крепост в м. Калята до гр. Якоруда, с ръководител
н. с. д-р М. Инкова (15 юни – 15 юли 2009 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.
Времетраене 13 юли – 13 октомври 2009 г. Продължи изследването на жилищния
квартал от XIV в., долепен до Южната крепостна стена. Бе доразкрито помещение № 4,
което е имало плочников под и размери 15 на 7 м. Особено внимание бе обърнато на
ранния период от застрояването на хълма, последвал издигането на крепостната стена.
Бяха разкрити основите на монументална сграда, изградени от големи каменни
блокове, както и част от едно вкопано помещение. Изследвани бяха и множество други
синхронни структури като огнища и ями. Последните дадоха изключително богати
археологически материали, сред които възстановените досега над 15 кухненски и
сграфито керамични съдове. Сред находките трябва да се посочат и финната гравирана
кост, кръст енколпион, железни оръдия на труда и битови предмети. Откритите почти
600 монети позволиха да се допълни и уточни абсолютната хронология на южната
тераса на хълма Трапезица в периода на Второто българско царство.
Обърна се внимание и на ранните периоди от обитаването на хълма. В
нивелиращият насип до основите на крепостната стена се откриха множество
материали от енеолита, преходния период от енеолита към Ранната бронзова епоха, от
Късната бронзова епоха и най-много от преходния период между Ранно и Късно
желязната епоха (V в. пр. Хр.).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали за публикация по темата „Ранносредновековни
предпазители за мечове от 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.;
- 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
- Научна конференция и археологическа изложба „Преоткритата Трапезица”, В.
Търново, 8 май, с доклад „Археологически проучвания в Южния сектор на
средновековния град Трапезица”;
- Международна научна конференция „Военни експедиции, въоръжение и
снаряжение (Античност и Средновековие)”, Варна, 14-16 май 2009 г. с доклад
„Защитно въоръжение от Османския период от фонда на Регионален исторически
музей - Габрово”;
- Научна конференция „Проблеми и проучвания на тракийската култура”,
Казанлък, 04-05 септември 2009 г., с доклад „Проучвания на тракийското селище на
хълма Трапезица”съвместно с н. с. д-р Христо Попов от НАИМ – БАН;
- Международна научна конференция в памет на проф. д. и. н. Йордан Андреев
„България, земя на блажени…” В. Търново, 29 – 31 октомври 2009 г., с доклад
„Късносредновековно въоръжение от фонда на Регионален исторически музей –
Габрово”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 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.;
- Д. Рабовянов. За употребата на прашката като оръжие в Средновековна
България. – В: Сборник в чест на проф. Маргарита Ваклинова. 9 с.;
- Д. Рабовянов. Средновековни боздугани от фонда на Регионален исторически
музей – В. Търново. – Известия на Регионален исторически – В. Търново, XXIV, 2009;
- D. Rabovyanov. Armour from the Ottoman period in the funds of The regional
museum of history – Gabrovo. – Acti Musei Varnaensis, 11, 9 pages.
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 2009 г.
- Д. Рабовянов. Ранносредновековни крепости от Югозападните земи на Първото
българско царство. – Епохи, Книжка 1-2, год. XV, 2007, 79 – 100, ISSN 1310 – 2141
- Д. Рабовянов. Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото

българско царство. – Исторически преглед, LXIV, Книжка 5-6, 2008, 3-15, ISSN 0323 –
9748
- Д. Рабовянов. Късносредновековно въоръжение от фонда на Регионален
исторически музей – Габрово. – В: „България, земя на блажени…” In memoriam
professoris Iordani Andreewi. В. Търново, 2009, 569-583, ISBN 978 – 954 – 8387 – 55 – 2
- Д. Рабовянов. Крепостно строителство в Югоизточна България през IX-X в. –
Археология, 21 с.;
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на временна изложба с фотоси и археологически
находки „Преоткритата Трапезица”, м. май 2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВАНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Велико Търново.
ст. н. с. ІІ ст. д-р Йордан Алексиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Манастир „Св. Йоан Рилски” (Югозападен сектор на Трапезица).
Проучванията започнаха през м. юли и продължиха до края на септември. На
обекта работиха студентски групи от Университетите в Пловдив, Варна, Благоевград,
София, Русе, организирани от Национално движение „Българско наследство” и
Уралския университет в Екатеринбург, водени от проф. Алла Романчук.
Работата на обекта бе организирана на четири сектора:
- Западно от църквата.
- Северна тераса.
- Северен двор (между игуменарната и монашеските крила).
- При западната крепостна стена.
Западно от църквата се разкри обширен ограден двор (атриум) Разкри се чешма
(фиала), свързана с добре изработен водопровод с контролната шахта в югозападния
ъгъл на щерната. Глинени тръби са положени в кожух от хидрофобен хоросан и
строителна керамика, върху дъното на канал, добре изграден от средноголеми плочести
камъни. Водопроводът е направен преди основата на портика от западната страна на
църквата. Най-вероятно водата е пускана по време на големи християнски празници и
чествания в манастира. По вътрешните стени на фиалата има запазени части от
хидрофобна мазилка.
На северната тераса се разкриха части от още 3 жилища, калдaръмена настилка
между тях (навярно свързана с втория манастирски вход при църква №6). Редицата
жилища бе допълнена с още едно двуделно жилище със запазен плочик в западната
част, където нивото на скалата пада значително. Жилището има значителни размери, а
в югозападния му ъгъл бе разкрита горната плоча на хромел.
В северния манастирски двор (между игуменарната и монашеските крила) в
източната част се достигна неравното ниво на скалата. Поради естествената
денивилация (от изток към запад) в западната част има части от настилка – плочник и

едра баластра. Там се откриха и няколко гроба (най-вероятно те се датират след
изоставянето на манастира, тъй като гробните ями са вкопани много плитко). Късната
датировка на гробовете се подкрепя и от факта, че те са ориентирани З – И а не спрямо
църквата, чиято надлъжна ос има значително отклонение в южна посока.
При западната крепостна стена продължи разкриването на трасето в южна
посока като се разкриха още 12 м. В тази част има значително удебеляване на
крепостната стена и S-овидна чупка. На същото място в плана на Карел Шкорпил има
означен напречен крепостен зид по западния склон на крепостта.
Разкриха се части от две нови помещения, долепени до вътрешното й лице
(които не са разкрити напълно). От първото е разкрита само южната част (както може
да се съди по разкритата част то има големи размери). Южно от него се разкри северен
зид с вход на второ помещение (също непълно разкрито). При проучването му в пласта
се намираха дребни фрагменти от стенописна украса (предимно едноцветни в
оливеносиво, вишнево черно, бяло и части от геометрични и растителни орнаменти –
предимно лозов развой), факт – който подсказва, че става дума за представителна
постройка (каквито са повечето постройки долепени до западната крепостна стена
напр. игуменарната). Но без да се разкрие напълно техният план е трудно да се
предполага какво е било тяхното предназначение.
Резултатите от проучването на най-големия столичен манастир доведоха до
изясняването и обогатяването на архитектурния му план и неговото устройство.
Придобитите материали са свързани преди всичко с бита на неговите обитатели.
Намират се интересни по форма трапезни съдове (блюда с хоризонтална и вертикална
дръжка), голямо разнообразие на сграфито съдовете с предпочитания на изображения
на птици, многоброен епиграфски материал – подглазурни надписи и монограми и
графити; част от втора стъклена ампула, медни звънчета от кадилница.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси.
- Първото археологическо дружество и разкопките на Трапезица;
- Разкопки на манастира „Св. Йоан Рилски на Трапезица”;
- „Преоткритата Трапезица” – научна конференция, посветена на 140 години от
основаването на БКД (БАН) 130 години от първите разкопки на Трапезица
(организатори: МК, БАН, НАИМ при БАН, НАИМ – Филиал В. Търново и Община В.
Търново), 8 май 2009 В. Търново;
- Средновековният Хоталич – 30 години по-късно;
Национална научна конференция „30 години археологически проучвания на Хоталич”,
Севлиево 17-18 септември 2009;
- Карел Шкорпил – между Търново и Плиска; Национална научна конференция с
международно участие, посветена на 150 години от рождението на Карел Шкорпил и
110 години от началото археологическите проучвания в Плиска; 2-3 октомври 2009,
Плиска;
- Трапезица – 130 години от първите разкопки (история, проучване, проблеми)
Девети международен симпозиум Търновска книжовна школа „Търново и идеята за
християнския универсализъм (ХІІ – ХV в.), В. Търново;
15 – 17 октомври 2009;
- Приписки в богослужебни книги от църквата „Св. Архангел Михаил” в Горско
Ново село, Община Златарица. Кръгла маса „Старобългарската ръкописна книга –
съдба и мисия” – В памет на проф. Куйо М. Куев, по случай 100-годишнината от
рождението му, В. Търново, 15-17 октомври 2009;
- Училища, библиотеки и грамотност през Второто българско царство; Девета

национална конференция „Библиотеки, четене, комуникации” Велико Търново;
- Манастирите в „новия град” Международна научна конференция „България –
земя на блажени” (В памет на проф. Йордан Андреев), Велико Търново, 26 – 29
октомври 2009.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси, конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Й. Алексиев. Трапезица в градоустройствената структура на столичния
Търново. - Приноси към българската археология, т. 6, Посветен на 85-годишнината на
ст. н. с. Соня Георгиева, С. 2009, 107 – 118;
- Й. Алексиев. Църквата „Св. 40 мъченици” в историческата памет на българския
народ. – Библиотеки четене комуникации (посветени на 100 години от обявяването на
независимостта) В. Търново, Университетско издателство, 2009, 255 – 264.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
Посочените в 1.3.
2.5. Научно-популярни и публикационни издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни издания
- Дума (1);
- Янтра Днес (3) и Борба (5).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на докторанти или лятна практика на студенти
- Научен консултант на докторантурата на Гергана Шейлева „Средновековни
накити от южна България” (ХІІ – ХІV в); катедра „Археология” при ВТУ „Св. св.
Кириил и Методий”;
- Научен ръководител на докторантурата на Жулиета Гюлчева „Градът в
българските от края на ХІV до края на ХVІІ в (Силистренски, Никополски, Видински
санджак)”;
- Проведени 4 докторантски изпита (екзаминатор) ВТУ.
4.3. Организирани школи и семинари
- Семинар с млади архитекти (Академия за наследство) „Документиране на
културно-историческото наследство” (лекция и работа на терен) В.Търново, м. Април;
- Практически семинар с представители на средношколски клубове “Съхрани
българското “ (работа на терен) Трапезица, м. Май;
- Лекции и работа на терен със студенти, участници в летните археологически
семинари, организирани от НД „Българско наследство” – м. юни и юли.

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Член на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ при БАН.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участия в телевизионни и радио предавания КТ „Евроком” и „Видеосат”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка и инвентиране на новопостъпили материали от разкопките през
2009 г. на Трапезица;
- Селектиране на материали за Националната изложба „българската археология
през 2008 г.” (НАИМ при БАН) и Фотоизложба, посветена на дейността на НАИМ
(Централно фоайе на БАН);
- Археологическа изложба, посветена на 130 години от първите археологически
разкопки на Трапезица (по повод провеждането на националната конференция) май
2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на археологическите проучвания във В. Търново;
- Член на постоянната комисия по имуществото на НАИМ.
ст. н. с. д-р Константин Тотев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Ръководих археологически проучвания на сектор Трапезица-Север.
Времетраене: 4 месеца (юли-октомври). Помощник ръководители: П. Караилиев, Е.
Дерменджиев. Работи се на четири обекта:
- Некропол на църква №19. Проучиха нови 40 гроба с интересен инвентар от
некропол, 7 от които в наоса на църквата.
- Некропол на църква №2. Разкриха се 44 гроба, северно от църквата, с
разнообразен инвентар от накити и текстил.
- Източна крепостна стена (пред апсидата на църква №19). Разкрити са от
стената близо 20 м. от екип алпинисти под ръководството на Никифор Тодоров.
Регистрирани са следи от жилища, явно от квартал, разположен между стената и
новоткритата църква.
- Дворецът на първите Асеневци. Засега с повече сигурност може да се каже, че
е разкрит комплекс от няколко представителни сгради, с площ към 400 кв.м.
Предполага се, че едната от тях е тронна зала, а другата, долепена от север на нея е с
жилищен характер. Откриват се основите на още две сгради от юг и север. Засега са
очертани само размерите на този монументален ансамбъл, който ще бъде изцяло

проучен през следващия археологически сезон;
- Ръководих археологически проучвания на обект „Църква и баня”, южно от
манастира Великата лавра. Времетраене: 1 месец (ноември). Помощник ръководители:
Е. Дерменджиев, П. Караилиев. Разкри се апсидата на църквата, с останки от
стенописи, както и част от хипокауста и водопровода на банята.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материалите от разкопките на обект Царевец 43 във В. Търново;
- Обработка на материалите от разкопките на църквата „Св. 40 мъченици” във В.
Търново;
- Обработка на материалите от обект: Работилници за металообработка при с.
Надарево, Търговищко.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Живописната украса на църква №19 на крепостта Трапезица. – Международна
конференция в памет на проф. д. и. н. Й.Андреев., 29-31 октомври 2009 (в съавторстро с
Д. Косева);
- Резултати от проучванията на обект Трапезица – Север, 2007-2008 г. – Научна
конференция, В. Търново, 8.05.2009;
- Реликви от новооткрита църква №19 на хълма Трапезица. – Международен
симпозиум „Търновска книжовна школа”, 15 – 17 октомври 2009;
- Бронзов кръст енколпион с рядка иконография от Севлиевско. – Юбилейна
научна конференция, по случай 30 години археологически проучвания на
средновековния Хоталич, 18-19.09.2009, гр. Севлиево.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Тотев. Реликвиарий св. Димитрия из региона Велико Тырново.- Сб. Античая
древность и средние века. вып. 39, Екатеринбург, 2009, 314 – 326.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- К. Тотев. Златен пръстен-печат от некропола на църквата „Св. 40 мъченици”
във Велико Търново. – Археология, 2008, 1-4, 80-92.
- К.Тотев. Разкопки на „Средновековен град Трапезица – Север”. Археологически открития и разкопки през 2008 г. С., 2009, 610 – 614 (в съавт. Е.
Дерменджиев и Пл. Караилиев).
2.1.3.2. Приети за печат през 2009г.
К. Тотев. Новооткрита църква (№19) в средновековния град Трапезица. –

Археология (20 стр.);
- Ст. Бояджиев. Българската архитектура през VІІ-ХІV в. том първи
Дохристиянска архитектура. С., 2008, 405 страници, 422 чернобели фотографии и
графични илюстрации и цветно приложение 22 листа (рецензия). – Известия на РИМ –
В. Търново, т. ХХV, (6 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 2009 г.
- К. Тотев. За датировката на златния пръстен-печат на меченосеца Тагчи. – Сб.
„България, земя на блажени...”. – In: Memorian professoris Iordani Andreevi,
Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. 29 – 31.10.2009,
В. Търново, 2009, 450 – 458;
- К. Тотев. Нов прочит на монограма върху пръстена от рудник Звездел,
Момчилградско. – Сб. Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae – Petkovae. С., 2009, 457 –
460.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Живописната украса на църква №19 на крепостта Трапезица. – Междунаподна
конференция в памет на проф. д. и. н. Й.Андреев., 29-31 октомври 2009 (в съавторстро с
Д.Косева), (30 стр.);
- Нагръдна икона с изображение на св. Георги-войн и Христос Пантократор. –
Сб. В чест на М.Ваклинова, т. 2. (7 стр.);
- Реликви от новооткрита църква №19 на хълма Трапезица. – Международен
симпозиум „Търновска книжовна школа”, 15 – 17 октомври 2009;
- К. Тотев. Бронзова матрица с изображение на Богородица Никопея. 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.);
- Бронзов кръст енколпион с рядка иконография от Севлиевско. – Юбилейна
научна конференция, по случай 30 години археологически проучвания на
средновековния Хоталич, 18-19.09.2009, гр. Севлиево.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Археологическа практика на студенти от ШУ и ВТУ на разкопки на Трапезица.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи.
- Член на НС на НАИМ при БАН;

- Член на комисия на МК за проучването на хълма Трапезица в гр. В. Търново.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за археологическите разкопки през 2007 г. във в. Борба, Янтра днес,
24 часа, БНТ, BTV, TV Скат и др. канали, както и в няколко радиопредавания.
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 (юни-август) по проект на Министерството
на културата на Р България за цялостно проучване, консервация и експониране на
крепостта Трапезица.
Проучванията приключиха с разкриването на участък от южната крепостна тена,
с дължина от около 40 м. Изяснена е стратиграфията в сектора, както и строителната
хронология на крепостната стена. Хвърлена е светлина и по проблема за строителната
хронология на намиращата се в непосредствена близост до проучвания участък църква
№14.
Издигането на крепостната тена трябва да се отнесе към 80-те години на 12 век.
Установени са технологични похвати за предпазване на крепостния зид от
повърхностните води в този участък на Трапезица.
От края на 12 до средата на 13 век в участъка са разположени няколко
работилници за обработка на желязо /ковашки работилници/.
Установени са следи от едно известно от други проучвани участъци на столично
Търново земетресение, което се отнася към 70-те години на 13 век.
Разкрити са нови гробове ситуирани по протежение на репостната стена.
Погребаните индивиди са представителна извадка на населението на Трапезица.
Гробовете датират от средата-втората половина на 14 век.
Открити са около 300 монети, сечени от втората половина на 12 до края на 14
век, оръжия, накити, обработена кост, изображения върху сграфито керамика и др.
1.2. Други изследователски теми
- Средновековният Килифаревски манастир. Монография /в съавт. с доц. Янка
Николова/. Приключване на работата по ръкописа ръкописа.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- „Новите проучвания в югоизточния сектор на Трапезица”. Конференция
„Непознатата Трапезица”, май 2009 г.;
- Църковното строителство в Югоизточния сектор на Трапезица. Девети
международен симпозиум „Търновска книжовна школа”, ноември 2009 г.;
- Югоизточната крепостна стена на Трапезица „България, земя на блажени”,
научна конференция в памет на проф. Йордан Андреев.

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични конференции
2.2.1.2. Приети за печат
- Югоизточната крепостна стена на Трапезица. Сб. „България, земя на блажени”,
научна конференция в памет на проф. Йордан Андреев, В. Търново, 2009, ISBN 978 –
954 – 8387 – 55 – 2
- Църковното строителство в Югоизточния сектор на Трапезица. Търновска
книжовна школа, т. ІХ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на изследователски проект на Исторически факултет при ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, кандидатстващ за финансиране от фонд „Научни изследвания”
на МОНМ.
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
- 7 лекции с историко-археологическа тематика пред студенти от движението
„Съхрани българското”, участници в разкопките на Трапезица през юли - август 2009
г.;
- Самостоятелни участия в предавания с историко-археологическа тематика на
БТВ, ББТ, Нова телевизия, регионални телевизии „Видеосат” (9), „Евроком (7),
Кабелно радио Велико Търново /4/, както и в национално радио „Фокус”.
7. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка и инвентиране на материали от разкопките през 2009 година на
сектор „Югоизточен” на Трапезица;
- Селектиране на материали за временната изложба в Археологическата база на
Трапезица /май 2009 г.;
- Подготовка на материали за Националната изложба „Българската археология
2009” в НАИМ при БАН.
Мария Долмова-Лукановска
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми свързани с разкопки
- През тази година ръководих археологически разкопки на обект: Средновековна
крепост Трапезица – сектор Югоизток /включващ южната крепостна стена и порта,
жилищния квартал пред тях и църкви № 12 с некропол и № 11/ в гр. Велико Търново по
проект на НАИМ при БАН.
Работна площ: 1800 м2.
Времетраене: юли-септември 2009 г.
Главни резултати: разкрити са нови 40 м от южната крепостна стена и потерна, 4
жилищни сгради, 1 болярска резиденция и църква № 11.
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;
- Работа по тема: Владетелските инсигнии на търновските царе. Монография.
Проект по личен план, без допълнително финансиране.
1.3. Участия в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси.
а) В страната
- Трета национална научна конференция „От регионалното към националното”,
гр. Полски Тръмбеш, 6-7.09.2009 г., представих доклад: Нови данни за жилищната
архитектура на средновековната крепост Трапезица;
- Девети международен симпозиум „Търновска книжовна школа”, 15-17.10.2009
г., в гр. В. Търново, представих доклад: За „царските църкви” на столицата Търново;
- Международна конференция „България, земя на блажени…” в памет на проф.
Й. Андреев, 29 – 31.10.2009 г., в гр. В. Търново, представих доклад: За погребенията на
търновските царе.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Долмова-Лукановска. Археологически разкопки в средновековна крепост
Трапезица – Сектор Югоизток. – АОР, 2008, С., 2009.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси, както и в
тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Долмова-Лукановска. Нумизматични и сфрагистични данни за
владетелските инсигнии на търновските царе. – Сб. От регионалното към

националното. С., 2009. Посветен на 70-годишнината на чл. кор. Й. Йорданов, 180-190.
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Долмова-Лукановска. Нови данни за жилищната архитектура на
средновековната крепост Трапезица. Сб. От регионалното към националното, посветен
на 70-годишнината на чл. кор. Й. Йорданов.
- М. Долмова – Лукановска. За „царските църкви” на столицата Търново. В:
Търновска книжовна школа, т. ІХ.
- М. Долмова – Лукановска. За погребенията на търновските царе. – Сб.
България, земя на блажени, в памет на проф. Й. Андреев.

9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ
н. с. І ст. д-р Здравко Димитров Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Юли – септември 2009 г.: заместник-ръководител на редовните археологически
разкопки на Акропола на Перперикон. Завършиха проучванията в сектор „Запад”и бяха
продължени изследванията около южната порта на обекта и по трасето на южната
крепостна стена. Започна издирването на „връзката” между крепостните стени на
Акропола и тази на югоизточната тераса (терасата на т. нар. „Дворец-Светилище”).
Разкриха се нови три сгради от римската, късноримската и ранновизантийската епоха
на Перперикон. Това са сгради № 27, 28 и 29, които оформят северния квартал на
Акропола, в централната зона на скалния връх. Разположени са северно от
представителна сграда Б (т. нар. „Малък дворец”) и неговите разширения.
1.2. Други изследователски теми
- Проучване, графично и фото документиране и подготовка за печат на
архитектурните детайли от провинция Тракия: постоянна ежегодна работна програма с
колегите от Стара Загора (Августа Траяна), Пловдив (Филипопол), София (Сердика) и
Кюстендил (Пауталия). Работата продължава от 2007 г. и ще продължи и през 2010 г.;
- Пълна изследователска работа (издирване, документиране и публикуване) на
архитектурни паметници от региона на град Чирпан (по проект със ст.н.с. д-р Милена
Тонкова, насочен към цялостно археологическо проучване на региона от античната
епоха);
- Изследване и идентифициране на архитектурни детайли от римската епоха,
преупотребени в средновековните български комплекси – Плиска, Мадара, Преслав и
Велико Търново. Една част от тях бяха вече публикувани;
- Ежегодна работа по проучването, документирането и публикуването на
римските паметници от Източните Родопи, особено свързаните с обектите Татул и
Перперикон;
- Анализ и изследване на връзките и взаимните влияния в архитектурните
украси и форми от източното Средиземноморие, на базата на сътрудничеството с
колегите от Американския изследователски център в Амман, Йордания.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- 18 – 22.05.2009 г. – участие в ХLVIIІ Национална археологическа конференция
в гр. Кюстендил;
- 04.09 – 05.09.2009 г. – участие в V научна конференция „Долината на
тракийските царе – Проблеми на тракийската култура”, гр. Казанлък. Тема на доклада:
„Тракийски скални алтари от Акропола на Перперикон” – съвместно със ст. н. с. д-р Н.
Овчаров и доц. Красимир Лещаков.

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.:
- Н. Овчаров, З. Димитров, Кр. Лещаков, Д. Коджаманова. Античният хероон
при Татул. – Археология, XLIX, 2008, 1-4, 46-57, ISSN 0324-1203
- Н. Овчаров, Кр. Лещаков, З. Димитров, Д. Коджаманова. Ранните периоди в
историята на светилището при Татул – Археология, XLIX, 2008, 1-4, 34-45, ISSN 03241203
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Д. Стоименов, Кр. Лещаков.
Късноримско и византийско имение върху тракийското светилище при Татул. –
Археология, L, 2009, 1-2, 62-75, ISSN 0324-1203
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на
скален град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София,
2009, 622-626, ISNN 1313-0889
- З. Димитров. Развитие на коринтския ордер във Филипопол през римската
епоха. – Годишник на Регионален Археологически Музей – Пловдив, ХІ, 2009, 85 –
115, ISSN 13109480
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.:
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров, Д. Стоименов, Кр. Лещаков.
Късноримско и византийско имение върху тракийското светилище при Татул. –
Археология, ISSN 0324-1203
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на
скален град Перперикон през 2008 г. – Археологически открития и разкопки през 2008
г., София, 2009, ISNN 1313-0889
- З. Димитров. Стълбове с релефна украса от фонда на НАМ – София. – В:
Годишник на Националния археологически Музей.
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 2009 г.:
- З. Димитров. Римски архитектонични детайли преупотребени в Кръглата
църква във Велики Преслав. – В: LAUREA. In Honorem Margaritae Vaklinova, I. София,
2009, 163-184, ISBN 978-954-92395-1-5
- Н. Овчаров, З. Димитров. Архитектурният облик на античното светилище при
Татул – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІV. Казанлък, 2009, 135 –
155;
- З. Димитров. Архитектурни детайли от римската вила Мадара и региона й. – В:
EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 61 – 78, ISBN 978954-92395-4-6
2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.:
- З. Димитров. Фриз-архитрав с бичи глави и гирлянди от фонда на Националния

археологически Музей. – В: Сборник с научни статии в памет на 100-годишнината на
акад. Д. П. Димитров;
- З. Димитров. Римски архитектонични детайли преупотребени в Кръглата
църква във Велики Преслав. – В: LAUREA. In Honorem Margaritae Vaklinova;
- Н. Овчаров, З.Димитров. Архитектурният облик на античното светилище при
Татул. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІV, Казанлък;
- З. Димитров. Архитектурни детайли от римската вила Мадара и региона й. – В:
EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
- Февруари – май 2009 г. – реализирана научна програма за изследване на
архитектурната украса в източните провинции на Римската империя. Проектът бе
финансиран след спечелен конкурс пред фондация Mellon (Mellon Fellowships Program).
Тема на проекта: „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 (Американски
център за ориенталски изследвания) в Амман, Йордания. Работата бе осъществена в
Амман, Гераса, Гадара, Пела, Абила, Петра, Акаба и още над 40 археологически обекта
в цяла Йордания.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Комисии за оценка на находки в НАИМ – БАН;
- Вътрешни комисии в НАИМ – БАН;
- Член на междуведомствена комисия към Дирекция „Музеи и паметници на
културата” в Министерство на Културата с цел изготвяне на Наредба към Закона за
културното наследство, по отношение на Музеите, Музейната дейност и Експозициите.
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 в пресконференции в БТА и залата на НАИМ – БАН във връзка с ІІІ
Национална археологическа изложба „Българска археология 2008” и проучванията на
Перперикон;
- Участие в предаването „Личности” на БНР (интервю на Диана Христакиева).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие във всички Временни изложби на НАИМ – БАН през 2009 г.
(Аполония Понтика; Картинна изложба на Юлия Станкова; Костюми и реквизит от
любими български филми на Евгений Михайлов и РИМ-Плевен и др.);
- Ежедневна музейна дейност в НАИМ – БАН;
- Подновяване на музейния реквизит (планиране, поръчване и аранжиране на
нови витрини в галерията на Музея, текуща работа и в момента от началото на 2010 г.);
- Куратор на новата изложба „Българска археология 2009” (= ІV Национална

археологическа изложба), която ще бъде открита на 16.02.2010 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 2009 г.);
- Административна дейност като завеждащ отдел „Експозиции” на НАИМ –
БАН;
- Член на Директорския съвет на НАИМ – БАН.
Бисера Томова
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Б. Томова. Римски оловни тесари. Нумизматика сфрагистика и епиграфика, 4,
2008, 157-164. ISSN 1312-5532
- Б. Томова. Изображения на животни в монументалната българска живопис през
ХІІІ-ХV век. Интердисциплинарни изследвания ХХ-ХХІ, НАИМ – БАН, София, 2009,
171-212. ISSN 0204-966Х
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Б. Томова. Късносредновековен накит
сфрагистика и епиграфика, 2009 г., ISSN 1312-5532

от

Кюстендил.

Нумизматика

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 2009 г.
- Б. Томова. Късносредновековни енколпиони от Кюстендил. – In: Eurika, in
honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, НАИМ – БАН, София, 2009, 441 – 446, ISBN
978-954-92395-4-6
- Б. Томова. Облеклото върху сграфито керамика от ХV – ХVІІІ век. В: Приноси
към българската средновековна археология, София, 2009, т. VІ, 227-237, ISSN 13107976
- Б. Томова. Съкровище от Пешаково, Видинско. – В: Проблеми и
предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, том 1,
Археология и култура, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”
2009, том 1, 365-388, ISBN 978-954-423-529-1
- Б. Томова. Пътуването на едно съкровище. В: Пътуванията в Средновековна
България. І-ва национална конференция, Шумен, 8 – 11.05.2008 г., В. Търново, 2009,
509 – 519, ISBN 978-954-427-860-1

2.2.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Б. Томова. Пътуването на едно съкровище. Сб. Пътуване към България,
Шумен, 2009;
- Б. Томова. Триптих от Мелник в колекцията на НАИМ – БАН. – In: honorem
Margarita Vaklinova, т. 2.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Цялостна архивна документация на постоянната експозиция на Музея (описи,
снимки) и временни изложби за периода 2002-2009 г. върху електронен носител, януари
– февруари;
- Участие в работна група във връзка с ремонт на тавана на фонд „Каменни
паметници” – преместване, документиране и проверка на каменните паметници
намиращи се в помещение „Мазе” юли-август;
- Участие в работна група във връзка с организирането и представянето на
гостуващата изложба „Живопис на Юлия Станкова” и на изложбата „Уникални
костюми, реквизит и оръжие от любими български филми“ открити на 16.05.2009 г.
- Участие в представянето на европейската инициатива „Нощта на Музеите”
17.05.2009 г.;
- Участие в работна група във връзка с организирането и реализирането на
гостуващата изложба „Културно наследство по пътя на коприната: молитва за мир”,
открита на 03.12.2009 г.;
- Ежеседмична проверка на експозицията юли – октомври;
- Участник в снимачен екип на телевизия БТВ, с автор Канна Рачева;
- Отваряне на витрини от централна зала за заснемане на материали
произхождащи от „Сладките кладенци”, Бургаско.
- Отваряне и почистване на витрини в Средновековна зала и др.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел Експозиции;
- Зам. ръководител на отдела в периода 06.07.2009 – 10.09.2009 г. съгласно
заповед на Директор.
ст. н. с. д-р Мария Рехо
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Kато научен консултант по гръцка керамика в екипa, ръководен от ст. н. с. д-р
К. Панайотова, проучващ Аполония Понтийска, прегледах и участвах в
класифицирането на вносна керамика от античния некропол на гръцката колония
(сектори в м. Калфата/Боджака, разкопки 2000 – 2008 г.).
1.2. Други изследователски теми

- Продължих изследването на инвентара от гроб на некропола на Аполония,
съхранен в Археологическия музей Созопол (обект „каменна гробница”, кв. Харманите,
Г. Бояджиев, 1966г.), като приключих в специализираните библиотеки в Рим работата
по най-важната част от него: атическата червенофигурни кратери от групата на худ. на
Черния Тирс;
- Приключих в специализираните библиотеки в Рим изследването на атическата
червенофигурна керамика от могилата „Светица”, Шипка/Крън, като я подготвих вече
за публикация. Изследването ми позволи от една страна да посоча керамографа, на
която двете ойнохойета трябва да се приписват и, следователно да предоставя съвсем
точна датировка за самите съдове и за гроба в могилата „Светица”, от друга, да дам
значителен принос в просветляването на съдовата форма и на иконографски типове,
използвани за илюстриране на жертвоприношението, както и да обогатя картината на
фигуралните извори, отнасящи се до атическата сатирическа драма.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. У нас
2.1.1.2 Предадени за печат през 2009 г.
- М. Рехо. M. Атически червенофигурни съдове от могила „Светица”,
Шипка/Крън, студия (30 стр.), Archaeologia bulgarica.
2.2. Научни публикации в пълнен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. У нас
2.2.2.2. Предадени за печат през 2009г.
- Димитрова, Д., Рехо. М., Бронзовата глава от могилата „Голямата Косматка”:
резултатите от археологическите изследвания (предварително представяне). – B:
Проблеми и изследвания на тракийската култура, ІV, Казанлък, август 2009 г.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2008г.
2.5.1. Книги и брошури
- Панайотова, К., Рехо, М., Недев, Д. Апология Понтийска. Столетие
археологически проучвания – брошура на изложба, София 2009.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.1. Лекции
- Курс „Гръцка вазопис”, катедра Археология, СУ „Климент Охридски, 45 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководих 2 курсови работи на тема „Градска рисувана керамика”. Започнах
ръководството на три дипломни работи, посветени съответно на гръцки женски
прически и облекло, на децата в празника Антестерии, на съдовете за вино в некропола
на Апология Понтийска.

4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител съм 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 научнопопуляризаторски мероприятия, организирани от НАИМ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Извърших рутинна работа по поддържане на постоянната експозиция в
Централната зала и в зала „Трезор”;
- Заедно със ст. н. с Кристина Панайотова и Д. Недев изготвихме научноекспозиционен план и реализирахме изложбата „Аполония Понтийска. Столетие
археологически проучвания”.
н. с. д-р Светла Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1 Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасително археологическо проучване от 15.06.09 до 17.07.09 г. Обект:
Раннохристиянски гробници, Сандански. Зам. ръководител, Довършване проучването
на гробницата-мавзолей от 2008 г. Комисия – решение за проучване не само на
строителното петно, а на целия парцел. Финансиране – инвеститора;
- Редовни археологически разкопки от 14.09.09 до 13.10.09 г. – редовно. Обект:
Епископска базилика, Сандански. Зам. ръководител, археологическите разкопки са
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. Цел: разчистване,
проучване, консервиране и експониране.
1.2. Други изследователски теми
- Работа върху проблемите на базиликалното строителство по Средна Струма и
Средна Места – в музеите на Кюстендил, Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, с цел
публикация;
- Обработка на материалите от разкопките – ранно християнство;
- Обработка с цел публикуване на материали и паметници от предишни
кампании; архитектура на базиликата, части на ордера;
- Работа по проект „Ранното християнство по българските земи” – съвместно с
Австрийската академия на науките, цел – проучване на разпространението на ранното
християнство по реките Струма и Места.

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1 Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2009 г.
- Svetla Petrova. Ceremonial depuration – according the data from basilica №5 in
Parthikopolis (Sandanski). Струмица, Р. Македония.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Светла Петрова, Румен Иванов. Каменоломните в Мизия и в Тракия през
римската епоха и късната античност. Археология на българските земи, т. 3, София
2009;
- Светла Петрова, Василка Герасимова. Осуарият на Клеопатра. Нумизматика,
Сфрагистика и епиграфика, 4, София 2008, 191-196, табло ХІХ, ХХ, ISNN 1312-5532
- Светла Петрова, Сандански. Археологическо проучване на обект ул.
„Македония” № 39. АОР София 2009, 373 – 375, ISNN 1313-0889
- Светла Петрова. Сандански. Археологически проучвания на обект на ул.
„Македония” № 41, АОР София 2009, 375 – 377, ISNN 1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- Светла Петрова. Траjче Нацев. Доцноантичкиот град Баргала. Штип 2008, 256
стр., 12 плана, 4 чертежа и 3 карти. Монография. Рецензия. Археология.
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 2009 г.
- Svetla Petrova. Ceremonial depuration – according the data from basilica №5 in
Parthikopolis (Sandanski). Струмица, Р.Македония.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Член на екипа на международен проект – БАН – ААН, Виена „Ранното
християнство по българските земи”.
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Член на екипа на проекта за ранното християнство БАН – ААН, Виена.
в) Участие в проекти в чужбина
- Консултант на проекта „Раннохристиянска градска базилика – Баргала”, Завод

и Музей гр. Щип, Р.Македония, ръководител: Трайче Нацев, Зоран Читкушев;
- Консултант на проекта „Стоби – форум”, по покана на ръководителя на
археологическото проучване на античен и късноантичен град Стоби, г-жа Силвана
Блажевска, Скопие;
- Консултант на проект „Цареви кули”, гр. Струмица. Завод и Музей гр.
Струмица, Р Македония, ръководител: арх. Славица Тасева.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисии на НИПК, на НАИМ – БАН и др.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Всички дейности свързани с работата на музея и мероприятия с тях;
- Интервюта за вестници, местни и централни и тв предавания, свързани с
археологическото проучване на античния град при Сандански;
- Интервюта за вестници, списания, радиа, телевизии и интернет медии във
връзка с организираните и представените две изложби и нощта на музеите – май 2009
г.;
- Интервюта за радиа и вестници във връзка с организирането и представянето
на изложбата Пътят на коприната: Молитва за мир – декември 2009 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организиране и провеждане на Нощта на Музеите – май 2009 г.;
- „Уникални костюми от любими български филми” – май 2009 г., куратор на
изложбата:
- „Юлия Станкова - живопис” – май 2009 г., куратор на изложбата;
- „Пътят на коприната: Молитва за мир” – декември 2009 г., куратор на
изложбата;
- Съгласно заповед на Директора на НАИМ, ежеседмични проверки съвместно с
шефа на охранота, относно състоянието на всички експонати в: Централна зала; зала
Праистория; зала Трезор; зала Средновековие; зала Временни изложби, Галерията,
вътрешния лапидариум и този на открито;
- Изпълнение на редовното лятно дежурство в отдел Експозиции, за текущата
работа в Музея през археологическия сезон – 20 юли - 10 август 2009 г.;
- Работа по временни изложби и по постоянната експозиция;
- Изпълнение на задачи свързани със заповеди на Директора на НАИМ – БАН;
- Член на комисията за поръчка на витрини за нуждите на експозицията в
Галерията;
- Участие в Музейния съвет на НАИМ – БАН;
- Всички дейности свързани с работата на Музея.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- С 3аповед на Директора на НАИМ от 1 февруари до 30 април 2009 г. замествах
ръководителя на отдел „Експозиции”; както и при периодичните му отсъствия по време
на археологическото лято.

Катя Христова Меламед
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на предварителни сондажни проучвания в двора на Националната
художествена академия, София.
16 април – 22 май.
Финансиране от НХА.
Събраната предварително архивна документация показа активни строителни
дейности, както и археологически проучвания в западната част на двора от края на ХІХ
век насам.
Направиха се шест сондажа с различни размери съобразно свободната от
останки площ. Контролният сондаж показва следния профил: съвременен насип от
черна пръст, примесена със строителни материали, по-стар насип от жълта глинеста
почва, силно компрометиран от различни изкопни дейности от Възраждането и ХХ век,
тънък пласт чакъл, служил за подравняване на терена, пласт от тъмно-кафява пръст с
чакъл и речни камъни – културният античен пласт на това място (0,50 – 0,60 м) и пласт
от жълт пясък – кватернерен насип, от 0,80 м надолу. Липсват следи от структури и
археологически материали.
Западната част от двора е свободна за предвидените строителни дейности.
Източната част е покрита със съвременен насип от повече от 1,30 м под тревни площи и
дървета. Тя ще бъде проучена, когато започнат строителните работи по проекта;
- Ръководител на редовни археологически проучвания в Банско, местности
Шипоцко и Карагонско.
10 юни – 7 август.
Финансиране от Община Банско чрез Музеен комплекс Банско.
Програмата за разкопките в Банско включва довършване на обекта в Шипоцко и
започване на нов обект в Карагонско.
В Шипоцко окончателно се разкри раннохристиянска базилика и средновековна
църква върху нея и се предаде за консервация и реставрация. Проучи се секторът южно
от тях. Разкриха се останки от каменни къщи, много силно разрушени. Откри се депо с
фрагменти керамика с различна дата и характеристика, между тях фрагменти от съдове,
произведени в Родопите. В близост до депото се разчисти струпване от камъни,
подредени в спирални редове, за да оформят конус. Проучването му ще се извърши
през 2010 г.
В Карагонско започна проучването на късноантичен некропол. Разкриха се 9
гроба, половината от тях празни, без следи от скелети. Гробните камери са оформени с
шистови плочи, някои от скелетите са покрити с тегули. Работата там ще продължи
през 2010 г.;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки в с. Седларе, община
Момчилград.
20 август – 19 октомври.
Финансиране по инфраструктурен проект от НАПИ.
Бяха разкрити и проучени 12 ями с различни размери и дълбочини.
Устройството им е сходно – камъни, някои от тях силно горели, много въглени в
запълнителя, керамични фрагменти, животински кости и железен предмет. Според най-

късната керамика в тях, ямите се датират в ХІ – ХІІ век.
Разкриха се също 4 жилища. Те са били изградени на колова конструкция, с
плет, дебело обмазан с глина. При неизвестни още събития са били опожарени.
Откритата керамика ги датира в късната античност, ІV – V век. Откриха се също
останки от каменни къщи от ХІ – ХІІ век.
В процеса на работа се откриха многобройни фрагменти керамика, които
характеризират интензивен и непрекъснат живот на терасата на западния бряг на река
Върбица. Сред тях установих група съдове, направени от сходно глинено тесто,
омесено с талк. Това производство е характерно само за Родопите, не е масово и
бъдещите анализи ще позволят да се локализира керамична работилница, работила и за
търговия.
Сред находките следва да се спомене монета от Маронея, ІІ в. пр. Хр., както и
чифт бронзови елементи от колан.
Обектът не се освобождава за строителство и проучванията ще продължат през
2010 г.
- Ръководител на наблюдения при работа с машини по трасето на ЖП линия
Пловдив – Свиленград – село от ХІ – ХІІ в., с. Ябълково, община Димитровград, 04 –
13.12.
Финансиране по инфраструктурен проект от НКЖИ.
Не се откриха средновековни структури. Керамичният материал е с много слаба
концентрация и не променя вече установената хронология.
Теренът е окончателно свободен за предвидените строителни работи.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна конференция в памет на проф. Йордан Андреев,
Велико Търново, 29 – 31.10 г.;
- Изнесен доклад на тема: Исторически бележки или Балканска култура;
- Дискусионен форум „Ями и ямни комплекси в древна Тракия” – Нов български
университет, София, 21.11. Презентация на тема „Ямите в с. Седлари, Момчилградско”.
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 2009 г.
- К. Меламед. Исторически бележки или Балканска култура. – В: България, земя
на блажени... In memoriam professoris Iordani Andreevi. Велико Търново, 587 – 625;
- К. Меламед. Раннохристиянска базилика, средновековно село, църква и
некропол в Шипоцко, Банско. – АОР през 2008 г. София, 2009, 701 – 704;
- К. Меламед. Сондажни проучвания в местността Св. Иван, Банско. – АОР през
2008 г. София, 2009, 738 – 739.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката и реализирането на изложбата „100 години

Археологически музей” – Българска академия на науките, 07.12;
- Текуща музейна работа.
Камен Бояджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1 Изследователски теми, свързани с разкопки
- В периода 25.05 – 10.06.2009 г. участвах в археологически разкопки на
халколитния солодобивен комплекс до селищна могила Провадия-Солницата, с
ръководител проф. Васил Николов;
- В периода 11.06 – 15.09.2009 г. бях заместник-ръководител на спасителните
археологически проучвания на халколитно селище Върхари, обект №21 по трасето на
път І-5 Кърджали-Подкова, с ръководител ст. н. с. д-р Явор Бояджиев.
1.2 Други изследователски теми
- Участие в обработката на материали от селищна могила Провадия-Солницата –
януари-февруари 2009 г.
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 2009 г.
- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during
the V-th millennium BC. – In: Culturǎ şi civilizaţiе la Dunǎrea de Jos, 24, 2008, 23-33.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- K. Boyadzhiev. About the function of stone hammer-axes from the Chalcolithic
period in Bulgaria. – In: Saxa loguuntur. Сборник в чест на Н. Сираков. Ред. И. Гацов, Ж.Л. Гуадели. София, 2009, 237-243.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подреждането на постерната изложба „60 години НАИМ при БАН”;
- Участие в дигитализирането на описи на експонатите от фонд Праистория;
- Участие в работата по изнасянето на материалите от фонд Средновековие за
ремонта на помещението на фонда (март 2009 г.);
- Участие в международната изява „Нощ на музеите”, проведена през 05.2009 г.;
- Участие в подготовката на временна изложба „Аполония Понтийска.
Археологически проучвания 1946 – 2009 г.”, открита на 03.11.2009 г.;
- Участие в текущи музейни дейности.

10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ
Павлина Илиева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Изследователска тема: Некрополът при Требенище /VІ в. пр. Хр./;
- The funeral golden masks, hand with a ring of gold /The necropolis of Trebeniste/.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Националната археологическа конференция в Кюстендил.
б) В чужбина
- Участие в AURUM – Paris, с доклад и презентация The necropolis of Trebeniste –
„The funeral golden masks, hand with a ring of gold”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. В чужбина
2.1.1.2. Приети за печат през 2009г.
- Илиева, П. The funeral golden masks, hand with a ring of gold /The necropolis of
Trebeniste/ Paris.
2.1.2. В България
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Илиева, П. Представителна изложба „Тракийски съкровища от България в
Япония 2008-2009” сп. Археология кн. 1-4, 196-197.
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 2009 г.
- Ilieva P. A Celtic chariot in Thrace – Chariot parts from Mezek, about 270 BC in:
Art of the Celts, by Felix Muler, 220-222, Historishes museum Bern&Landesmuseum
Stuttgart, ISBN 978-90-6153-864-6
- Ilieva P. Militarische grundlagen des Alexanderzuges from Bulgaria in: Alexander
der grosser, by Nikola Crusemann&Alfreid Wieczorek, 268-270, Mannheim, Deutsches Arh.
Institut, ISBN 978-3-7954-2176-2

2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- Илиева, П. The funeral golden masks, hand with a ring of gold /The necropolis of
Trebeniste/ 9 стр. – Paris AURUM 2009;
- Илиева, П. A Heritage of the past – Ancient Bronze from Bulgaria, 126 pages, il.
Color 468;
- Илиева, П. Наследство от миналото - Антична бронзова пластика от България,
165 стр., 546 цв. ил.;
- Илиева, П. Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе, 100 стр.,
350 цв. ил.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Илиева, П. В: Българска археология 2008. Към Каталога за 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” НАИМ – БАН – София – САНУ – Белград;
- Продължава работата по научен проект на тема “Благородни метали и
скъпоценни камъни от некропола при Требенище”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
- І курс Магистърска програма - Културология – 60 часа – СУ „Св. Кл.
Охридски”;
- ІІ курс Магистърска програма - Културология – 60 часа – СУ „Св. Кл.
Охридски”.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Трима докторанти от СУ и НБУ – работа с материали от фондовете и
експозицията на Музея;
- Един докторант от Швейцария – работа с материали от фондовете и
експозицията на Музея.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Национална оценителна комисия към Министерство на културата.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни

- Участие в изготвянето на експертиза – „сребърни съдове” от България за
СОТБИ – Великобритания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка и участие в международна изложба „Thracian Treasure from
Bulgaria”, Япония;
- Подготовка, участие и представяне на изложба в музея Стара Загора „Августа –
Траяна с материали от фондовете на Националния археологически музей” – куратор;
- Инвентаризация на новопостъпили материали – 128;
- Работа с докторанти и колеги;
- Ревизия на предмети от благородни метали в античен фонд;
- Ревизия на предмети от благородни метали в репрезентативен фонд;
- Председател на комисии за ревизия на благородни метали от фондовете на
Музея;
- Председател на комисията за определяне на застрахователните стойности на
каменните паметници, включени в договор за временно излагане в двора на МВнР;
- Участие в работни групи за подготовка и реализация на временни изложби в
Музея и БАН;
- Подготовка за временна изложба „Българска археология 2009”;
- Подготовка и реализация на изложба – „Аполония – Понтика в Националения
археологически музей при БАН” – съвместно с музея Созопол – куратор;
- Куратор на изложба в Берн - Швейцария – Art of the Celts, Historishes museum
Bern;
- Куратор на изложба в Манхайм – Германия – Alexander der grosser, Mannheim;
- Куратор на изложба в Япония – Thracian Treasure from Bulgaria;
- Участие в представянето на инициативата „Нощ на музеите”;
- Участие в проектиране и оборудване на ново фондохранилище за античен
фонд.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на отдел Фондове;
- Член на постоянната оценителна комисия на НАИМ.
Станимира Танева
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 юни-юли.
Проучване на раннопалеолитни ансамбли (пл. 11b 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);
- Участие в археологически разкопки на праисторически обект при Върхари,
община Джебел – участие в теренното проучване, технико-типологически анализ и
графична документация на каменнен ансамбъл. Ръководител на разкопките ст.н.с. д-р

Явор Бояджиев; разкопки – юни и август;
- Теренни обхождания по Струма – проект на НБУ, ръководител на проучването
Б. Атанасов.
1.2. Други изследователски теми
- Изследователска тема: Къснопалеолитни ансамбли със затъпени пластинки от
България в контекста на граветския технокомплекс в Европа (към проект на СП
„Културно развитие и палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен
и ранния холоцен”);
- Обработка на кремъчен ансамбъл от бронзовата епоха от обект Балей,
Видинско – по проект „алей”, ръководител ст. н. с. д-р Стефан Александров.
Техникотипологически анализ, графична и фото документация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Националната археологическа конференция в Кюстендил.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. В чужбина
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- Sirakov N., Guadelli J.-L., Ivanova S., Sirakova S., Boudadi-Maligne M., Dimitrova
I., Fernandez Ph., Ferrier C., Guadelli A., Krumov I., Leblanc J.-Cl., Mallye J.-B., Miteva V,
Popov V., Spassov R., Taneva S., Tsanova Ts. La séquence paléolithique inférieur de la grotte
Kozarnika (Nord-Ouest de la Bulgarie). Actes du colloque international Les premiéres
expansions humaines en Eurasie à partir de l`Afrique. Facteurs limitants on favorisant; Paris,
26-28 novembre 2008, 8 p., 10 fig.
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 2009 г.
- Sirakov N., Sirakova S., Taneva S. Ensemble lithique de Scala Sotiros, Thassos.
Descriptions pour le catalogue de départ, classification préliminaire. – In: H. KoukouliHrysanthaki (ed.), Excavations of Skala Sotiros, a Bronze Age settlement, 5 p. 3 Pl.
2.2.2. в България
2.2.2.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Taneva S. 2009. Un ensemble lithique du Paléolithique supérieur dans les Rhodopes
(Bulgarie du sud) - In: Saxa Loquuntur Сборник в чест на 65-годишнината на Н. Сираков,
I. Gatsov et J.-L. Guadelli (eds.), 170-173, ISBN 978-954-9704-19-8
- Танева С., Сираков Н., Гуадели Ж.-Л., Ферие К., Леблан Ж.-Кл., Фернандез Ф.,
Атанасов Б., 2009. Сондажно проучване в пещера Големи печ: палеолит, ранножелязна

епоха. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 28-32, вкл.
3 обр.;
- Сираков Н., Гуадели Ж.-Л., Сиракова С., Иванова С., Попов В., Ферие К.,
Леблан Ж.-Кл., Фернандез Ф., Танева С., Димитрова И., Спасов Р., 2009.
Археологически проучвания в пещера Козарника, Белоградчишко: ранен и среден
палеолит. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 2009, 23-27,
вкл. 3 обр.
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.
в) Участие в проекти в чужбина
- Гръцки проект Скала Сотирос – технико-типологически анализ, графична и
фото документация и подготовка на публикация на кремъчен ансамбъл от обект Скала
Сотирос, Гърция, в съавторство; ръководител на проекта Х. Кукули-Хризантаки.
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 2009”;
- Предаване на материали за изложба в музея Стара Загора „Августа – Траяна с
материали от фондовете на Националния археологически музей”;
- Материали за изложба „100 години археологически музей” във фоайето на
Българската академия на науките. 7.12.2009 – 8.1.2010 г.;
- Изложба „140 години Българска академия на науките” във фоайето на
централното управление на БАН. 5.10 – 17.10.2009 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

- Секретар на отдел Фондове.
ст. н. с. І Ст. д-р Иван Сотиров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- От 24 март до 17 юли ръководих съвместен проект между НАИМ – БАН и
ФРПИ в провеждането на спасителни археологически проучвания на обект №3, ЛОТ 3
на АМ „Тракия” в землището на с. Езеро, общ. Сливен;
- От 18 юли до 30 септември участвах като консултант в съвместен проект
между НАИМ – БАН и ФРПИ и проведох спасителни археологически проучвания на
обект №12, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в землището на с. Биково, общ. Сливен.
1.2. Други изследователски теми
- 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
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- 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. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
БАН.

- Ръководство на докторант към секция по Средновековна археология в НАИМ –

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
- Във връзка със заповед І 1634/11.12.2009 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 1634/11.12.2009 г. участвах в комисията по инвентаризация на предметите от
благороден метал във фонд Средновековие.
н. с. Красимира Карадимитрова
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. В страната
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Красимира Карадимитрова Анотации на шест каменни паметници в каталог на
изложба, представена в Япония. Thracian treasures from Bulgaria.
2.1.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- Красимира Карадимитрова. Нови данни за земеделието в Рациария. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Красимира Карадимитрова. Изложба „100 археологически музей” – Бюлетин на
БАН.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисията за определяна на застрахователните стойности на
каменните паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници
в сградата на Президентството на Република България;
- Член на комисията за определяна на застрахователните стойности на
каменните паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници
в СДС „Св. Иван Рилски”;
- Член на комисията за участие в ежегодната инициатива „Нощ на музеите” за
каменните паметници, включен в договор за временно експониране в НБУ.

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

- Член на редакционната колегия на Известия на Националния археологически

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Статия „Гладиатори и нимфи във вестник „Експрес” от 13.08.2009 г.;
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Инвентаризация по селективния принцип на един паметник във връзка с
посещението на проф. М. Саломон, Ягелонски университет, Краков;
- Инвентаризация по селективния принцип на 5 паметника в изложба
„Паметници от Старозагорско във фондовете на НАИМ – БАН” в Стара Загора;
- Член на екипа на изложба „Паметници от Старозагорско във фондовете на
НАИМ – БАН”;
- Преподписване на договор за предоставяне на паметници за временна изложба
в сградата на президентството на Република България;
- Преподписване на договор за предоставяне на паметници за временно
експониране с Археологически музей Несебър;
- Преподписване на договор за предоставяне на паметници за временно
експониране със СДС „Св. Иван Рилски”;
- Преподписване на договор за предоставяне на паметници за временно
експониране на каменни паметници с ОП „Стара София”;
- Преподписване на договор за предоставен на паметници за временно
експониране с Националната галерия за чуждестранно изкуство;
- Преподписване на договор за предоставяне на паметници за временно
експониране с Национален исторически музей;
- Преподписване на договор за временно експониране на каменни паметници в
НБУ;
- Инвентаризация по селективния принцип на три паметника по искане на Ваня
Попова;
- Инвентаризация по селективния принцип на шест паметника за изложба в
Япония;
- Инвентаризация по селективния принцип на четири каменни паметници по
искане на граждани;
- Член на екипа за подготовката на изложба „България и християнството” във
Франция;
- Инвентаризация по селективния принцип на два каменни паметника по искане
на Александър Фалилиев;
- Инвентаризация по селективния принцип на два паметника по искане на арх.
Ел. Хазан;
- Ежедневно присъствие по време на ремонт на помещение „Мазе” на фонд
„Каменни паметници” – 20.07. – 7.9.2009 г.;
- Куратор на изложба „ 60 години НАИМ в БАН” в Каварна. 23.11. 2009 -13.1.
2010 г.;

- Куратор на изложба „100 години археологически музей” във фоайето на
Българската академия на науките. 7.12.2009 – 8.1.2010 г.;
- Куратор на изложба „ 140 години Българска академия на науките” във фоайето
на централното управление на БАН. 5.10-17.10.2009 г.;
- Преместване на 385 каменни паметници от рафтовете в помещение „Мазе” в
съседните помещения по време на ремонта;
- Заснемане на 383 преместени каменни паметника от помещение „Мазе”;
- Инвентаризация по селективния принцип на каменни паметници от Опис 811;
- Инвентаризация по селективния принцип на 234 каменни паметници от Опис
1008;
- Инвентаризация по селективния принцип на 620 каменни паметници от Опис
127, които са подредени в помещение „Мазе”;
- Заснемане на 564 каменни паметници във връзка с ремнота на помещение
„Мазе”;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменин паметник по искане
на Доминик Моро;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменен паметник във връзка
с искане на фондация „Българско културно наследство”;
- Инвентаризация по селективния принцип на едни каменен паметник във връзка
с искане на РИМ – Хасково.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на оценителната Комисия на НАИМ – БАН.
д-р Йордан Гатев, уредник на Фонд „Средновековие”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- От 24 март до 30 юни участвах като заместник-ръководител в съвместен проект
между НАИМ – БАН и ФРПИ в провеждането на спасителни археологически
проучвания на обект №3, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в землището на с. Езеро, общ. Сливен;
- От 1 юли до 30 септември участвах като ръководител в съвместен проект
между НАИМ – БАН и ФРПИ и проведох спасителни археологически проучвания на
обект №12, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в землището на с. Биково, общ. Сливен.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководих практиката на двама дипломанти от СУ „Св. Климент Охридски”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участвах в подготовката на изложбата «100 години
археологически музей», представена в централната сграда на БАН;

Национален

- Инвентиране на новопостъпили материали в Средновековния фонд – 160
паметника.
Мирослава Доткова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на нумизматичен материал от обект Красен, научен ръководител н.
с. І ст. д-р Валери Григоров;
- Обработка на нумизматичен материал от обект Боровец, научен ръководител н.
с. І ст. д-р Валери Григоров.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2009 г.
- М. Доткова. Колективна монетна находка от римски републикански денари от
с. Макоцево, Софийско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 33-43,
ISSN 1312-5532
- М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика (2004-2007).
– Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 279-296, ISSN 1312-5532
2.1.3.2. Приети за печат през 2009 г.
- М. Доткова. Архитектурни паметници, представени върху монетите на Топир.
– Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, ISSN 1312-5532
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 2009 г.
- М. Доткова. Находка от римски републикански денари. – В: Сборник в чест на
65-годишнината на ст. н. с. д-р Х. Харитонов.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на списание „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ

- Предоставяне на материали за публикация в списание Тема „Резервни
съкровища”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Годишна инвентаризация на монетите от благороден метал във фонд
Нумизматика – Заповед № І 1034/19.11.2008 г.;
- Приемане на златните монети от МОЛ ст. н. с. д-р Боряна Русева и изготвяне
на отчетната документация – Заповед № І 3/09.01.2009 г.;
- Приемане на златни монети и печат от МОЛ ст. н. с. д-р Бистра Божкова и
изготвяне на отчетната документация – Заповед № І 40/27.01.2009 г.;
- Приемане на монетите от колекция „В. Аврамов” от МОЛ ст. н. с. д-р Дочка
Аладжова – 7757 поредни номера;
- Компютризиране на таблици в EXCEL на всички монети от колекция „В.
Аврамов”;
- Фотографско заснемане на монетите от колекция „В. Аврамов”;
- Заснемане на 1300 бронзови монети на градските управи;
- Компютризиране на таблици в EXCEL на 7243 монети от фонд Нумизматика;
- Член на работна група във връзка с провеждането на нощта на музеите и
откриването на изложбите „Уникални костюми, реквизит и оръжие от любими
български филми” и Живопис на Юлия Станкова – Заповед № І 440/ 08.05.2009 г.;
- Член на работна група – закриване на временна изложба „60 години
Национален Археологически институт с музей при БАН” и „Българска археология 2008
г.”;
- Ежеседмична проверка на нумизматичните паметници изложени в
експозицията на музея.
- Прехвърляне и подреждане на материали във фонда в нови кутии за
съхранение.
Красимир Георгиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологически разкопки в Седларе, ръководител на разкопките К. Меламед –
заснемане на археологически находки и теренни снимки;
- Разкопки на обект Горно броди, ръководител на рзкопките В. Петков – римски
гробници – фото заснемане;
- Спасителни разкопки на обект Стоил войвода, лот 2, обект 20, ръководител на
разкопките ст. н. с. д-р А. Гоцев, М. Генов;
- Изготвяне на авиофотодокументация по проект ДО-02-276/18.12.2008 г.
„Струмския път през праисторията. Трансмисия на контакти между Егея и Балканите”.
Ръководител на проекта чл.-кореспондент Хенриета Тодорова.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Националната археологическа конференция в Кюстендил.

8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие със снимки за временна изложба „Българска археология 2009”;
- Участие със снимки за изложба – „Аполония – Понтика в Националния
археологически музей при БАН;
- Участие със снимки за изложба „100 години археологически музей” във
фоайето на Българската академия на науките. 7.12.2009 – 8.1.2010 г.;
- Участие със снимки за изложба „140 години Българска академия на науките”
във фоайето на централното управление на БАН. 5.10-17.10.2009 г.;
- Заснемане на 600 археологически паметници от фонд Каменни паметници;
- Заснемане на монети от фонд Нумизматика – 1300 бр. бронзови монети (2600
кадъра); колекция В. Аврамов – 7757 бр. монети (15 514 кадъра);
- Заснемане на текущи събития в НАИМ – пресконференции, откриване на
изложби и други мероприятия;
- Заснемане на археологически находки от различни обекти – целогодишно.

11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
н. с. ІІ ст. д-р Петя Пенкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически проучвания на къснонеолитно селище,
обект №21, АМ „Тракия”, ЛОТ 3, землище на с. Хаджидимитрово, об-на Тунджа,
Ямболска обл. Ръководител на проучванията – н. с. д-р Виктория Петрова (НАИМ –
БАН);
- Участие в археологически проучвания на гробове от римската епоха, Малката
могила, местността Бежаната, гр. Дългопол. Ръководител на проучванията – н. с. д-р
Таня Христова (НАИМ – БАН).
1.2. Други изследователски теми
- Изследване на проби в FORTH, Крит по проект „Lazer inducted breakdown
spectroscopy (LIBS) analysis of finds from Trebenishte necropolis”;
- Изследване, с цел избиране на правилен подход при консервация и
реставрация, на предмети, включени в изложбата „Българска археология 2009”;
- Изследване с помощта на EDX спектрометър и дигитален микроскоп
технологията на производство на находки от благороден метал 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,
консервация и реставрация в Националната археологическа конференция - Кюстендил,
2009 г.;
- Участие в международна Хумболтова конференция „Interdisziplin
äre
Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan”; София, 19 – 22.11.2009 г. с доклад на тема
„Investigations on the Technology of Production of Silver Phialae from the Collection of
NIAM-BAS”.
б) В чужбина
- Участие в международна конференция „Technart”, Атина, Гърция;
- Участие с постер на тема „The Pectoral from Mezek – Investigations on the
Technology of production”, в международна конференция „AURUM” – Париж, Франция.
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 Вестфалски 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 установяване състоянието на предмети, участващи в
изложбата „Александър Велики” в Манхайм, Германия;
- Член на комисия за определяне цените на услугите, предлагани в ЛАКР при
НАИМ;
- Член на комисията за разглеждане на оферти за закупуване на камера за
микропесъкоструй;
- Член на комисията за приемане на работата по консервацията и реставрацията
на икони от фонда на НАИМ – БАН, намиращи се понастоящем в отдела за Старо
изкуство на НМБИИ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено становище за състоянието на експонатите, участващи в изложбата
„Александър Велики” в Манхайм, Германия.
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 „Жаба”, собственост на ИМ Стрелча, по
договор с НАИМ – БАН;
- Консервация и реставрация на неолитни сърпове от обект Провадия –
Солницата;
- Консервация и реставрация на находки от спасителни археологически разкопки на
обект №5, АМ „Тракия” ЛОТ 2, в землището на с. Сърнево, об-на Раднево, обл. Стара
Загора н. с. д-р КРУМ БЪЧВАРОВ – НАИМ;
- Консервация и реставрация на находки от спасителни археологически разкопки
на обект №15, АМ Тракия, ЛОТ 3 в землището на с. Скобелево, об-на Сливен,
ръководител н. с. д-р Христо Попов – НАИМ;
- Консервация и реставрация на находки от спасителни археологически
разкопки на обект №14 А, АМ Тракия ЛОТ 3 в землището на об-на Кермен, Сливенска
област – ръководител н. с. д-р КРАСИМИР НИКОВ – НАИМ – БАН;

- Консервация и реставрация на находки от спасителни археологически разкопки
на обект №15А (античен некропол), АМ Тракия ЛОТ 3 в землището на с. Скобелево, обна Сливен, ръководител н. с. д-р ВЕСЕЛКА КАЦАРОВА – НАИМ;
- Извършване на полева консервация на находки от гробове от римската епоха,
Малката могила, местността Бежаната, гр. Дългопол. Ръководител на проучванията – н.
с. д-р Таня Христова (НАИМ – БАН).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Текуща работа по извършване на административна дейност, свързана с
дейността на Лабораторията за анализи, консервация и реставрация;
- Подготовка на проект „Състояние на предметите от колекциите на
Националния археологически институт с музей – Българска академия на науките, като
функция от микроклимата и вложените в помещенията и витрините материали” по
програма „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” на МОН;
- Ръководител на обект, работещ с източник на йонизиращо лъчение.
химик – реставратор инж. Пламен Бонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми:
- Работа 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 – анализиране на химическия състав
на 39 бр. (по поредни и инв. номера) предмети от благороден метал (почти всички –
сребърни) от фонд “Праистория” на НАИМ с помощта на Енергийно-дисперсивния
рентгено-флуоресцентен спектрометър EDX-720 - обработени 269 анализа;
- Работа по Проекта „Съпоставяне на аналитични данни за състава на изделия от
благородни метали в древни паметници от България и Русия” с научни ръководители
проф. Виктор В. Зайков от Южно-Уралския Държавен университет – Русия, и ст. н. с.
Диана Гергова – от НАИМ – анализ на химическия състав на фрагменти от златни
скитски апликации от надгробни могили от района на р. Дон и Южен Урал и златни,
сребърни и бронзови експонати от Зала „Трезор” на НАИМ (от Вълчитрън, Требенище,
Бързица и др.), както и сребърните предмети от Рогозен в РИМ – Враца.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
2009 г.

- Участие в XLIX-та Националната археологическа конференция - Кюстендил,

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици

2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2009 г.:
- Зайков, В. В., Гергова, Д., Хворов, П. В., Бонев, П. П. Состав золотых изделии
Вылчитрынского клада (Болгария). Уральский минералогический сборник 16, 2009,
РАН, Уральское отделение. Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 168-173.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи:
- В изпълнение на Заповед № І 1168/10.08.2009 г. на Директора на НАИМ – БАН
– участие в Комисия за определяне застрахователната стойност на експонатите,
съхранявани във фонда на НАИМ и предвидени за участие в изложбата „Византия.
Блясък и ежедневен живот” от 26.02. до 20.06.2010 г. в Бон, организирана от Центъра за
изкуство и изложби на ФРГ и Римско-германския централен музей в Майнц.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни:
- В изпълнение на Заповед № І 1200/10.08.2009 г. на Директора на НАИМ – БАН
– изготвяне на Протокол за състоянието на експонатите, съхранявани във фонда на
НАИМ – БАН и предвидени за участие в изложбата „Византия. Блясък и ежедневен
живот” от 26.02.2010 г. до 20.06.2010 г. в Бон, организирана от Центъра за изкуство и
изложби на ФРГ и Римско-германския централен музей в Майнц.
5.3. Химичен анализ с помощта на
флуоресцентен спектрометър EDX-720 на:

Енергийно-дисперсивния

рентгено-

- Златна монета – ауреус на Агрипина Старата, по заявка на н. с. д-р Николай
Марков – отдел „Археология” в НИМ;
- Желязна фибула с бронзова инструктация от могилен некропол до с.
Стамболово, по заявка на д-р Георги Нехризов;
- Бронзова апликация и монета от Пистирос и екзагия от Бабяк, по заявка на ст.
н. с. д-р Алексей Гоцев;
- Керамичен бюст на Дионис - РИМ, Петрич;
- 10 бр. керамични фрагмента от крепостта Красен, по заявка на н. с. д-р Валери
Григоров;
- 3 „сребърни” монети, фалшификати на: тетрадрахма на Месембрия,
тетрадрахма на Тасос и драхма на Александър Велики, по заявка на ст. н. с. д-р Бистра
Божкова;
- 3 сребърни републикански денара и един императорски – на Веспасиан, по
заявка на ст. н. с. д-р Бистра Божкова;
- 22 бр. керамични фрагмента от некропола при Балчик, по заявка на ст. н. с. д-р
Людмила Дончева;
- 10 бр. керамични фрагменти от съдове от Аполония, по заявка на ст. н. с. д-р
Кръстина Панайотова, предоставени от Даниела Чернева – гл. експерт-реставратор към
ЦЛКР при НИМ;
- 2 стъклени съда с неизвестно местонамиране, по заявка на Светла Цанева –
Началник на Централната лаборатория за консервация и реставрация при НИМ, за

нуждите на дознанието;
- 34 находки – основно фрагменти от стъклени съдове и късове смалта от
разкопки на Ат. Милчев през 1952 г. в м. Асар дере, Плиска, по заявка на н.с. д-р
Радослав Василев;
- 10 проби хоросан от сгради и стената на крепостта Боровец, гр. Правец, по
заявка на н. с. д-р Валери Григоров;
- 2 бр. златни пластинки от раннобронзово селище при с.Седлари,
Момчилградско, по заявка на д-р Георги Нехризов;
- 6 бр. хоросанови проби от крепостта „Койчово кале” при Панагюрище, по
заявка на н. с. д-р Валери Григоров.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
През 2009 г. продължи текущата работа по реставрацията и консервацията на
отделни предмети от музейния фонд, както и подготовката на такива за участие в
организираните от НАИМ изложби, а именно:
- В изпълнение на Заповед № І 192/30.03.2009 г. на Директора на НАИМ участие в работна група за опаковане на предвидените за връщане експонати от
изложбата „Българска археология 2008” и връщане във фондовете на НАИМ на
оставащите тук от Залата за времени изложби;
- Участие при аранжирането на витрини и стойки в Централната зала на Музея с
експонати, върнати след участие в изложби в Япония;
- В изпълнение на Заповед № І 909/29.06.2009 г. на Директора на НАИМ –
участие в работна група за съставяне на експозиционен план и реализиране
изпълнението на изложбата „Аполония Понтийска. Археологически проучвания 1946 –
2009 г.” в Залата за временни експозиции на НАИМ – БАН от 01.10. до 01.12.2009 г.;
- Във връзка с подготовката за IV-та Национална археологическа изложба
„Българска археология 2009 г.” в Залата за временни експозиции на НАИМ – БАН от
февруари 2010 г. – консервация и реставрация на 3 бр. железни копия и 1 железен меч,
открити при спасителни разкопки при с. Чарда – Ямболско;
- В изпълнение на Заповед № І 1581/12.11.2009 г. на Директора на НАИМ –
участие в работна група за съставяне на експозиционен план и реализиране
изпълнението на IV Национална археологическа изложба „Българска археология 2009
г.” в Залата за временни експозиции на НАИМ – БАН от 01.12.2009 до 12.02.2010 г.;
- Изготвяне на фото, видео и архивна документация за реставрираните и
консервирани експонати.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник по безопасност и здраве при работа в Комитета по условия на труд
към НАИМ – БАН;
- Провеждане на Началния инструктаж на постъпващите на работа и
Периодичния инструктаж (до 31.03.2009 г.) на работещите в НАИМ – БАН като
Отговорник по безопасност и здраве при работа;
- Изготвяне на Предложение за провеждане на инструктажите и Програма за
начален инструктаж в НАИМ – БАН;
- Отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи, консервация
и реставрация в НАИМ;
- Изработване на Инструкция за радиационна защита и Програма за радиационен
контрол при работа с ЕДРФ спектрометър в Лабораторията;

БАН;

- Член на комисия за определяне на застраховател за работещите в НАИМ –

- В изпълнение на Заповед № І 94/24.02.2009 г. на Директора на НАИМ – БАН –
участие в Комисия за предложение за подходящи работни места и длъжности за
трудоустрояване в НАИМ;
- Участие в Комисия за избор на доставчик и изпълнител на дограма за
помещенията на ул. „Венелин”;
- В изпълнение на Заповед № І 1230/26.08.2009 г. на Директора на НАИМ – БАН
– участие в Комисия за избор на оферта за изработка и монтаж на лабораторна камера
за работа с микропесъкоструен апарат в ЛАКР;
- Изготвяне на Анализ-отчет за дейността по безопасност и здраве при работа
през отчетната 2009 г. в НАИМ – БАН.
консерватор-реставратор Мария Кирова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на ранновизантийски
„Шишманово кале” при гр. Самоков с ръководител В. Хаджиангелов.

обект

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи:
- Участие в Комисия по изпълнение на Заповед № І 519/14.05.2009 г. за
разглеждане на оферти за закупуване на огнеупорна каса за съхранение на движими
паметници на културата, подлежащи на реставрация в ЛАКР;
- Член на комисията за разглеждане на оферти за закупуване на микромотор;
- В изпълнение на Заповед № І 1559/02.11.2009 г. на Директора на НАИМ – БАН
– участие в Комисия във връзка с приемане работата на Петър Игнатов – РИМ гр.
Кюстендил, по консервация и реставрация на сребърен съд.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Продължи текуща работа по консервацията и реставрацията на предмети от
музейните фондове;
- Подготовка на паметниците от фондовете на НАИМ – БАН и транспортирането
им до РИМ Стара Загора във връзка с участието им в изложба на тема „Експонати от
Старозагорско във фондовете на НАИМ – БАН”;
- Консервация и реставрация на паметниците от витрините в Залата за временни
експозиции в изпълнение на Заповед №І 443/11.05.2009 г.;
- Подготовка на паметниците от фонда на РИМ гр. Созопол и транспортирането
им до НАИМ – БАН София във връзка с участието им в изложба на тема „Аполония
Понтийска. Археологически проучвания 1946 – 2009 г”;
- В изпълнение на Заповед № І 909/29.06.2009 г. на Директора на НАИМ –
участие в работна група за съставяне на експозиционен план и реализиране
изпълнението на изложбата „Аполония Понтийска. Археологически проучвания 1946 –

2009 г.” в Залата за временни експозиции на НАИМ – БАН;
- Консервация и реставрация на железни, бронзови и сребърни находки от обект
„Глухите камъни”. Ръководител на проучванията – Георги Нехризов;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания край с.
Борисово, общ. Елхово;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания по АМ
Тракия, с. Чарда, Ямболско;
- Консервация и реставрация на находки от разкопки на обект „Дървена крепост
– Вътрешен град” и Археологическа база, Плиска по договор с Министерството на
културата – заявка на н. с. І ст. Радослав Василев;
- Консервация и реставрация на находки във връзка с подготовката за IV-та
Национална археологическа изложба „Българска археология 2009 г.” в Залата за
временни експозиции на НАИМ – БАН от февруари 2010 г.;
- Консервация и реставрация на монети от обект Ракитово – „Градот”, общ.
Ракитово по заявка на А. Аладжов;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания
„Шишманово кале” при гр. Самоков с ръководител В. Хаджиангелов.
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 № 4 от 1998 г.
реставратор Севдалина Нейкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на обект „Владетелска църква” - Велики
Преслав. Ръководители на проучванията – ст. н. с. Маргарита Ваклинова и ст. н. с.
Ирина Щерева;
- Участие в спасителни проучвания на крепост с две средновековни църкви до
град Ракитово. Трансфер на два стенописни фрагмента от апсидата на една от църквите
и прехвърлянето им върху нови носещи основи. Ръководител на проучванията –
Андрей Аладжов.
1.2. Други изследователски теми:
- Участие в проект „Стари български столици”;
- Участие в проект „Лазерни методи за анализи в археологията”;
- Анализ на химичен състав на керамични фрагменти и цели керамични съдове
от местна керамика от Велики Преслав. Изследванията са проведени с енергийнодисперсивен рентгено-флуоресцентен спектрометър EDX-720 Shimadzu.

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Национална конференция на реставраторите в България – Април
2009.
а) В чужбина
- „Revitalization of cultural and natural heritage in South East Europe” – II фаза на
проекта на ICOM-SEE – „Application of risk assessment in South East Europe”.
Практически курс и семинар, Белград, Сърбия (8 – 15 November 2009);
- „Introduction to Laser cleaning in restoration”. Практически курс, организиран от
National conservation center, Ливърпул, Великобритания (22 – 25 November 2009);
- ICON NETWORK – III фаза на проекта - “Conservation of resin varnishes of
Byzantine icons”. Семинар и практически курс и конференция, организирани от
Byzantine and Christian Museum, Атина, Гърция (Юли 2009). Изнасяне на доклад с
презентация на тема „ Консервация на лакови покрития на икона OEPITA
ΦΙÓΣ с
датировка 14-15 век от средновековният фонд на НАИМ”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2009 г.
- Нейкова, С. „Консервация на лакови покрития на икона OEPITA
ΦΙÓΣ с
датировка 14-15 век от средновековният фонд на НАИМ”. Международен бюлетин на
ICON NETWORK – III том.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2009 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Нейкова С. „Между науката и атракцията – реставрацията на най-големите
средновековни градове в България”. Списание „Одисей” 3/2009.
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”.
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие от българска страна на съвместен проект “Revitalization of cultural and
natural heritage in South East Europe” – II фаза на проекта на ICOM-SEE – „Application of
risk assessment in South East Europe”;
- Участие от българска страна в проект ICON NETWORK – III фаза на проекта „Conservation of resin varnishes of Byzantine icons”.

г) Членство в международни научни организации и комитети
- Членство в ICOM;
- Членство в АРБ – Асоциация на реставраторите в България.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Изготвяне на протокол за състоянието на керамична икона на Св. Теодор
Стратилат от Велики Преслав (Инв.№ 4880) във връзка с участието на експоната в
изложба в Париж, Франция, организирана от Национална художествена галерия;
- Изготвяне на протоколи за състоянието на 7 експоната от Куполна гробница
при Мезек, във връзка с подготовката на експонатите за участие в изложба „Келтско
изкуство” в Берн, Швейцария – май 2009;
- Участие в работна група към Институт за стандартизация (БАН) за
стандартизиране на документ, засягащ опаковане на произведения на изкуството при
транспортиране – European standard – Draft prEN 15946 – „Conservation of cultural
property – Packing methods”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на становище относно 25 вида агенти на риск, засягащи колекциите
в постоянната експозиция на НАМ. Оценка на видовете риск, изчисление на евентуален
процент засегнати колекции от всеки рисков агент, оценка на последствията за
колекциите. Изчисление на най-големите рискове, засягащи постоянната експозиция на
НАМ. Подготовка на доклад за международна конференция, организирана от ICOM –
SEE, засягаща състоянието на музейни колекции и фондове в Източна Европа.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Оценка на състоянието на паметници от фондовете на НАИМ – БАН след
транспортирането им до РИМ Стара Загора във връзка с участието им в изложба
„Експонати от Старозагорско във фондовете на НАИМ – БАН”;
- Връщане на златен кръст – реликвиар от Плиска (Инв. №4882) в постоянната
експозиция на НАИМ след участието на експоната в изложба „Византия 330 – 1453 г.
във Великобритания;
- Реставрация и документиране на 5 керамични съда от археологически
проучвания на могила при с. Седларе. Ръководител на проучванията – Ана Радунчева
(НАИМ – БАН);
- Консервация, реставрация и подготовка за експониране на 9 керамични съда от
могила IV при с. Чарда. Ръководител на проучванията - Людмил Вагалински;
Подготовка за консервиране на фрагменти от дърво, открити по време на
археологически проучвания край Ulpia Aescus. Ръководител на проучванията – Гергана
Кабакчиева;
Консервация, реставрация и документиране състоянието на керамични и
стъклени предмети от археологически проучвания на обект „Владетелска църква” –
Велики Преслав. Ръководители на проучванията – ст. н. с. Маргарита Ваклинова и ст. н.

с. Ирина Щерева;
- Консервация, реставрация и анализ на използваните пигменти на керамична
маска и керамичен бюст на Дионис от античен град Хераклея Синтика, местност
„Кожух”, с. Рупите, община Петрич. Ръководител на проучванията – Людмил
Вагалински;
- Консервация на фрагменти от стъклено кандило от игуменарницата на
манастира „Св. Йоан Рилски”, Трапезица. Ръководител на проучванията – Йордан
Алексиев;
- Реставрация на керамична урна от археологически проучвания карай с.
Борисово. Ръководител на проучванията – Даниела Агре;
- Реставрация на костено шило от обект „Глухите камъни”. Ръководител на
проучванията – Георги Нехризов;Реставрация на керамичен съд от нумизматичния
фонд на НАИМ;
- Реставрация на дървена каса с иконопис от фонд „Средновековие” на НАИМ
(Инв. № 3016);
- Реставрация на дървена маса с инкрустации от слонова кост и седеф от фонд
„Средновековие” на НАИМ (Инв. № 1, оп. 121);
- Укрепване на живописен слой и реставрационна намеса на икона „Св.
Архангел Михаил и Св. Никола” от фонд „Средновековие” на НАИМ (Инв. № 2069);
- Реставрация и анализ на използваните пигменти и грунд на църковна маса с
дърворезба и полихромия от фонд „Средновековие” на НАИМ (Инв. № 2069);
- Консервация на църковен полилей с дърворезба от фонд „Средновековие” на
НАИМ (Инв. №11, оп. 5);
- Консервация на две дървени статуи на католически светци от фонд
„Средновековие” на НАИМ (Инв. № 4785 и 4786);
- Реставрация на керамичен съд от Обект 33, с. Железник, Автомагистрала
Тракия. Ръководител на проучванията – Методи Даскалов;
- Реставрация на керамичен съд от Стрелча. Ръководител на проучванията –
Георги Китов;
- Съдействие при ремонта и реорганизацията на фонд „Средновековие” –
НАИМ. Прехвърляне на предмети в нови опаковъчни материали, консервация и
обезпаразитяване на части от два дървени иконостаса.
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 докладни записки за закупуване на материали за ЛАКР.
консерватор-реставратор Емилия Иванова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на емпорион Пистирос, общ. Септември,
с научен ръководител на проекта ст.н.с.ІІст. д-р Алексей Гоцев и с участието на
международен екип.

1.2. Други изследователски теми
- Изследвания на метални находки от обект Пистирос.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Взех участие в конференция „20 години археологически проучвания на
емпорион Пистирос”, проведена в гр. Септември, където представих доклад на тема
„Ролята на лабораторията за консервация и реставрация в 20-годишните проучвания на
Пистирос”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2009 г.
- Е. Иванова. Проучване на живописни фрагменти от Емпорион Пистирос. –
Eirene, Prague.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участвам като консерватор-реставратор в съвместен археологически проект
„Проучвания на Емпорион Пистирос” заедно с Университета в Ливърпул,
Великобритания и Карловия Университет в Прага, Чехия. Научен ръководител на
проекта от българска страна е ст. н. с. ІІ ст. д-р Алексей Гоцев, НАИМ – БАН.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции и упражнения на ІІІ, ІV и V курс в специалност Реставрация на метал,
Национална Художествена Академия, гр. София, хорариум 240 лекции и 60
упражнения.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в работна група към Института за стандартизация към БАН, във
връзка с работата по документ за установяване на международни стандарти за
опаковане на произведения на изкуството – Europian standart – Draft prEN15946 –
„Conservation of cultural property – Packing Methods”.

5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Участие в изготвянето на експертиза за състоянието на оловни печати от фонда
на АМ „Велики Преслав” включваща и препоръки за съхранение.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка на паметниците от фондовете на НАИМ – БАН с цел
транспортирането им до РИМ Стара Загора във връзка с участието им в изложба на
тема „Експонати от Старозагорско във фондовете на НАИМ – БАН”; Прибиране на
експонатите от изложбата след приключването й;
- Участие в реализирането на изложбата „130 години Българска Академия на
Науките” представена в сградата на БАН;
- Участие в подготовката и реализирането на изложбата „100 години
Археологически Музей” представена в сградата на БАН;
- Подготовка на част от предметите за участие в Международна изложба
„Александър Велики” в Engelhorn Museum, Mannheim;
- Участие при прибирането на експонати от изложбата „Българска археология
2008” във фондовете на НАИМ;
- Консервация и реставрация на находки във връзка с подготовката на изложба
Българска археология 2009”;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания на
Емпорион Пистирос, с. Ветрен, общ. Септември;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания с.
Борисово , общ. Елхово;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания по АМ
Тракия, с. Чарда;
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания по АМ
Тракия, с. Скобелево;
- Консервация и реставрация на находка от археологически проучвания гр.
Мездра, обект Калето;
- Консервация, реставрация и анализи на находки от Исторически Музей в гр.
Стрелча;
- Консервация и реставрация на находки от фонда на НАИМ.

12. БИБЛИОТЕКА
През отчетната година в библиотеката при НАИМ са постъпили общо 562 тома
инвентирана литература на стойност 28 788.18 лв.
С разрешение на комисия, назначена със Заповед №180/24.04.2009 г. на
Директора на НАИМ, от фонда на библиотеката при АИ бяха отчислени 907 тома
обществено-политическа литература на стойност 7653.63 лв.
Книжният фонд до 31.12.2009 г. е 71685 тома инвентирана литература, като
фондът на библиотеката при АЙ е 51 921 тома, а на музейната библиотека 19 764 тома.
В библиотеката на АЙ са регистрирани 536 читатели и са издадени 66 нови читателски
карти на стойност 392 лв. Библиотеката при АМ отчита регистрацията на 322 читатели.
Библиотеката отчита общо получаването на 350 текущи периодични издания (в
заглавия).
През отчетната година е извършен допълнителен книгообмен с музея в Тулча, с
Вестфалско-Вилхелмовия университет в Мюнстер, с АМ – гр. Пловдив, рекламирано е
нередовното получаване на сп. Anatolica, Revue des etudes grecques, Bonner Jahrbucher.
Beihefts и др.
С оглед попълване на книжния фонд бяха закупени с валута от Счетоводството
на НАИМ 8 бр. книги, подбрани от научните сътрудници, както и липсващи ни
български книги – Китов, Г. Могили, храмове, гробници. Записки на един могилар;
Подбрани извори за българската история; Българските земи в старите карти на III – ХIХ
век; Овчаров, Д. Ранновизантийската култура по българските земи и др.
Продължи практиката на ксерографиране на литература, липсваща в
Библиотеката и представляваща интерес за читателите. Бяха заети лични екземпляри,
както и от други библиотеки 14 тома, чиито ксерокс-копия бяха включени във фонда на
библиотеката (Byzantinobulgarica, t. 4; Bulgaria Pontica Mediaevi, t. 6-7; K.
Popkonstantinov, Die Altbulgarische Inschriften, t. 1,2; П. Делирадев. Принос към
историческата география на Тракия, t. 2; ГНМ, т. 1; Несебър, т. 3; Гръцки извори за
българската история, т. 3; Thracia Pontica, t. 6,1.
Благодарим на колегите на НАИМ и други наши читатели, които подариха свои
и др. книги. През 2009 г. в библиотеката са постъпили 74 тома дарове.
През 2009 Св. Маслева изкара курс за обучение по ретроспективно вмъкване на
литература в електронния каталог на библиотеката. Предстои качването на програмата
в 2010 г.
Предадени са 52 тома книги за подвързия.
Всички нови постъпления в библиотеката са обработвани редовно като са
поддържани съответната документация и каталози. Редовно е поддържана картотеката
на трудовете на научните сътрудници.
Изготвени са 12 изложби на новопостъпила литература.
Ксероксслужбата в библиотеката при АИ е прекъснала, поради дефект в
набавените магнитни карти.

