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I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ – БАН 

 
Отчетът на Националния археологически институт с музей за 2010 година се 

изготвя година след направения европейски одит на Българската академия на науките и 
заслужено високата оценка, с която бяха отличени дейността, стратегията и 
перспективите на институцията ни. Междувременно атестацията за предходните 5 г., 
предприета след институтите на БАН затвърди нашата солидна позиция сред 
хуманитарните научноизследователски звена на Академията, но и показа някои 
слабости в организирането и презентирането на нашата работа, чието превъзмогване би 
я направило реално съизмерима и конкурентна съобразно утвърдените европейски 
стандарти и показатели за качество и ефективност в научноизследователската сфера. 

Спецификата на нашата работа предопределя нейната широка чуваемост и 
видимост в национален и интернационален мащаб, което поставя колегията ни в 
привилегированата, но и натоварена с отговорност позиция да разкрива, изучава, 
популяризира и пропагандира свидетелствата за богатото ни културно-историческо 
наследство – един от малкото изконни и актуални стожери на националното ни 
самоопределяне и самочувствие. Наред с това нашият неотменен ангажимент към 
международната научна общност (и нас самите като самоуважаващи се учени) е да 
поддържаме съизмерим ръст с водещите научни институции (които често цитираме 
като желани модели за подражание), създавайки и разпространявайки стойностни и 
конкурентни научни продукти под формата на публикации и адекватно подготвен 
човешки ресурс, способен да комуникира и представя достиженията на науката ни на 
европейската и световна научна сцена. Върху тази перспектива НАИМ трябва да гради 
своята цялостна убедителна, добре планирана, реалистична и съобразена и с 
международните приоритети стратегия, която да съчетава приемствеността с 
обновлението. 
 
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО  

 
Националният археологически институт с музей е една от най-големите 

научноизследователски институции за археология в Европа като научен и музеен 
потенциал. Институтът осъществява пълния цикъл от дейности на археологическото 
изследване – от теренната работа през лабораторните изследвания и попълването на 
фонда на музея 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. НАИМ е национален център и координатор на всички теренни 
археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и 
методически контрол над тях. В НАИМ се разработват проблеми и осъществяват 
изследвания върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на 
обитателите по днешните български земи от около 1 400 000 години до ХVIII в. 

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. 

 
Структура 
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НАИМ – 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). 

 Научноизследователската 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 НАИМ работят 40 хабилитирани и 25 нехабилитирани учени, носители на 

научни степени (д-р и дин) са 66 човека. Специалистите с висше образование са 37 
човека. Под 35 години в НАИМ работят 5 нехабилитирани учени и 8 специалиста с 
висше образование. 

През 2010 г. са пенсионирани 9 учени и служители на НАИМ. 
 
Разпределението по вътрешни структурни звена: 
Ръководство – 3; 
Връзки с обществеността – 1; 
Секция за праистория – 14; 
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 2010 г. И. д. директор на НАИМ беше доц. д-р М. Ваклинова, и. д. зам. 

директори – доц. д-р Бистра Божкова и доц. д-р Л. Вагалински; и. д. научен секретар – 
доц. д-р Д. Гергова; пом. директор АСВ – Паулин Попов, междувременно заменен с Н. 
Николова; председател на Научния съвет – проф. дин Васил Николов, председател на 
Общото събрание на учените в НАИМ – доц. д-р Н. Сираков. Ръководители на секции и 
отдели в НАИМ са: Секция за праистория – доц. д-р Явор Бояджиев; Секция за 
тракийска археология - доц. д-р Стефан Александров; Секция за антична археология - 
доц. д-р Евгения Генчева; Секция за средновековна археология – доц. д-р Бони 
Петрунова; Секция за нумизматика и епиграфика – доц. д-р Б. Русева; Проблемна група 
за интердисциплинарни изследвания – доц. д-р Л. Нинов; Филиал на НАИМ в Шумен – 
доц. д-р Павел Георгиев; Филиал на НАИМ във В. Търново – доц. д-р р Константин 
Дочев; Отдел Експозиции – гл. асистент д-р. Здр. Димитров; Отдел Фондове – П. 
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Илиева. През 2010 г. бе пенсионирана главната счетоводителка Стефка Златарева, на 
нейно място глава счетоводителка е Цветанка Старчева. В библиотеката на НАИМ е 
новоназначена Мария Никова. 

През ноември 2010 г. бяха проведени избори за Директор на НАИМ. 
Утвърденият кандидат (по силата на действащите правила за избор в БАН) е доц. д-р Л. 
Вагалински, който встъпи официално в правомощията си на 1.12.2010 г.. Предложените 
от него промени в ръководството се свеждат до намаляване на състава му на 2 души – 
заместник директор (доц. д-р Б. Петрунова) и научен секретар (доц. д-р М. Гюрова) 

Лабораторията на НАИМ, оборудвана с най-съвременна апаратура по проект, 
финансиран от Японското правителство и реализиран с енергичната подкрепа на 
нашата колега доц. д-р Д. Гергова, се превърна в център за научни анализи и създаване 
на бази данни за различни категории материали – глина, метали и др. Направената 
проверка от дарителите в началото на 2010 година на апаратурата показа ефективното й 
използуване за научноизследователската 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. През отчетната 
година в библиотеката са постъпили общо 476 тома инвентирана литература на 
стойност 419 535.21 лв. Книжният фонд на библиотеката до 31.12.2010 г. е 71 537 тома 
инвентирана литература, като фондът на библиотеката при АИ е 52 252 тома, а на 
библиотеката при АМ е 19 285 тома. В библиотеката при АИ са регистрирани 548 
читатели и са издадени 55 бр. нови читателски карти на обща стойност 254 лв. В 
библиотеката при АМ са регистрирани 263 читатели. 

През отчетната година са получени 282 тома по книгообмен чрез редовните ни 
книгообменни връзки. Допълнително по този начин е набавена литература от Центъра 
за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, Института по тракология, 
Регионалния Археологически музей в гр. Пловдив, Историческия музей – Благоевград, 
филиала на НАИМ – Шумен, библиотеката при НБУ, лично от проф. Василка Тъпкова-
Заимова и от проф. Иван Маразов. Закупени бяха от Счетоводството на НАИМ 39 бр. 
книги предложени от г-жа Сесилия Димитрова на стойност 1 275 лв., както и 4 бр. от 
книжарниците в София на стойност 116 лв. Ст. н. с. I ст. Люба Огненова-Маринова 
подари археологическа литература от своята лична библиотека. Получени са 32 тома 
дарения на археологическа литература от колеги от страната и чужбина.  
 
1.1. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на 23.03.2009 г. 
„Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009 – 2013 г.” 

На фона на драстично задълбочаващата се криза в политиката и стратегията за 
образование и наука в страната ни, дейността на НАИМ следва постановките заложени 
в „Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН” – 
институцията, която е безспорен лидер в областта на науката у нас и на която основно 
дължим международното признание за българския принос в научната сфера. 
Безусловно е обвързаността на НАИМ с осмислянето и функционирането на 
Българската академия на науките като фактор в изграждането на общество, базирано на 
знание и активен партньор в европейското изследователско пространство. 

Основните задачи на БАН, 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, са да 
осигурят и поддържат: 

- високо равнище на науката;  
- интердисциплинарност на изследванията;  
- международна конкурентоспособност;  
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- национално самочувствие. 
 Поради характера на археологическото наследство като публична държавна 

собственост, дейността на НАИМ по неговото проучване е част от „научното 
обслужване на българската държава и общество в условията на пазарна икономика и 
гражданско общество”. Проблематиката на НАИМ е принос към реализирането на 
Политика 2 от стратегията на БАН: Научен потенциал и изследователска 
инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство, както и 
съпътстващата я 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” и съпътстващите ги 
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 особено 3.2: Историята на 
българските земи, България и българите. 

Изследователската и музейна дейност на НАИМ включва изследване и 
популяризиране на историята и културата на българите от древността до наши 
дни посредством издирване и изучаване на археологическите паметници. 

Тук е мястото да се изтъкне фактът, че на 13 декември 2010 г. на официална 
церемония в сградата на Националния археологически институт с музей при 
Българската академия на науките в София заместник-министър д-р Тодор Чобанов 
връчи грамоти и плакети на Министерството на културата за принос в развитието на 
археологическата наука и популяризирането на културното наследство на страната на 
нашите колеги: 

-  проф. д. и. н. Васил Николов, НАИМ – БАН – за проучване и популяризиране 
на праисторическия солодобивен център в Провадия; 

- доц. д-р Маргарита Ваклинова, НАИМ – БАН – за проучване и популяризиране 
на обект Владетелска църква IX-X в. във Велики Преслав;  

- доц. д-р Анелия Божкова, НАИМ – БАН – за проучване и популяризиране на 
античния некропол на Месамбрия (Несебър);  

- гл. ас. д-р Марио Иванов, НАИМ – БАН и Снежана Горянова, НАИМ – БАН – 
за проучване и популяризиране на античното и средновековно минало на София във 
връзка с изграждането на софийското метро; 

Това е безспорен акт на признание и висока оценка на работата, извършване от 
българските археолози и то в условията на криза и осезаем дефицит на адекватно и 
стимулиращо отношение у нас към съзидателите на съвременната наука и култура. 
 

1.2. ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, 
ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА 

 
Правомощията на института по отношение на археологическите проучвания в 

цялата страна, и участието му в ръководството на научноизследователската 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 научно-
изследователски сфери в предложенията за ново законодателство. Представителството 
на НАИМ в комисиите (Л. Вагалински и Г. Нехризов) по обсъждане и иницииране на 
нови текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство 
в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, за 
отстоява позициите на НАИМ като национален координационен и контролен орган за 
нивото на осъществяването на нашите специфични научни задачи и правомощия. 
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Към НАИМ функционира Теренен 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 Национален институт 
за недвижимо културно наследство, на университети и музеи от страната. 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 
нормативната уредба на държавата, 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, 
Национален институт за недвижимо културно наследство и всички регионални и 
местни музей в страната, от МВР, МРРБ, Министерство на икономиката, Национална 
агенция пътна инфраструктура, съдебните органи и др. компетентни институции. През 
2010 са предприети конкретни технически стъпки по усъвършенстването на базата 
данни и оперирането с нея, създадената онлайн форма за попълване на картони 
функционера успешно. 

Чрез дейността си и с богатата база от данни и специалисти НАИМ подпомага 
работата на редица държавни и правителствени институции – Министерството на 
културата в професионалното и ефективно управление на археологическото наследство 
на България. Правоохранителните органи чрез изготвяне на експертизи по досъдебни 
производства. Съществено е сътрудничеството на НАИМ и с МРРБ, АПИ, БДЖ, 
Министерството на икономиката, Министерство на правосъдието, МВР, и др., чрез 
експертни оценки, осъществяване на спасителни археологически проучвания по 
инфраструктурни проекти с цел освобождаване на терен за строителство, експертизи, 
становища, предоставяне на данни и т. н. 
 

Три най-значими проекта, финансирани от национални институции (без 
ФНИ) 

1. Спасителни инфраструктурни археологически проучвания, финансирани 
от АПИ (9 обекта по АМ Тракия, 5 по Път І-5 Кърджали-Маказа) и НКЖИ (6 обекта по 
жп линията Пловдив – Свиленград). Участието е пряк принос на НАИМ в 
навременното осъществяване на инфраструктурните проекти от най-решаващо 
значение за развитието на страната. 

Спасителното археологическо проучване на обект „Метростанция 8-II”, с 
ръководители Марио Иванов и Снежана Горянова. То се провежда във връзка с 
разширение на софийското метро и изграждането на втория метродиаметър. 
Финансирането е от страна на „Метрополитен” ЕАД по договор с НАИМ – БАН. 
Проектът предвижда съчетаване на съвременните комуникационни решения с 
представяне и експониране на древното минало на столицата в един общ комплекс, 
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обхващащ новите разкрития (терена западно от ЦУМ, територията на Ларгото) с 
комплекса на Източната порта на Сердика, проучена и експонирана в предходните 
години. Археологическото проучване се проведе в периода февруари – декември 2010 
г., като централната част от обекта ще се допроучи през 2011 г. Разкриха се части от 
три улици (едната от които decumanus maximus) и пет сгради. Те са с жилищен 
характер, като към две от тях бяха проучени и бани. Разкопките дадоха много 
интересна информация за хронологическото, градоустройствено и икономическо 
развитие на Сердика през античността. Добити бяха изключително важни данни за най-
ранния период от развитието на града, както и за неговия упадък в края на 6 век.  
 

2. Изготвяне на експертни становища и експертизи по досъдебни 
производства и дела на полицията, следствието, прокуратурата и съда 

Преструктурирането на икономиката, законодателството и ценностната система 
на обществото в годините на прехода, за съжаление създадоха благоприятна среда за 
престъпно унищожаване на това наследство – разрушителни иманярски набези и 
нелегален трафик на културни ценности, извършвани от групи със стройна организация 
и, в някои случаи, със сериозно политическо влияние. Тази ситуация естествено наложи 
традиционните за НАИМ дейности – теренни проучвания, публикации, 
консервация/реставрация и музейни експозиции, да се разширят и в друга посока - 
активно съдействие на правоохранителните органи с цел опазването  на културното 
наследство, чрез експертни становища и експертизи, изготвяни от археолози и 
нумизмати от НАИМ. Тази експертна дейност в повечето случаи се оказва от ключово 
значение както за хода на самото разследване, така и за изхода на делото в съдебна 
фаза. 

Такъв е случаят с нелегално изнесените в Австрия около 3000 движими 
паметници на културата. След предварително становище и експертиза по снимки, през  
2009 г. те бяха  върнати в България. Комплексната археологическа експертиза с 
участието на екип от археолози и нумизмати от НАИМ беше решаваща за изхода на 
делото. Още през ноември 2010 г. предметите бяха отнети в полза на държавата и ще 
бъдат заведени във фонда на НАИМ. Подобен е случаят с предметите, заловени при 
опит за нелегален износ на митница Калотина, също през 2010 г.  

Специалистите от НАИМ са изготвили за 2010 г. 7 експертизи и 2 
предварителни становища. За своята експертна дейност, по случай празника на 
българската култура и писменост 24 май, НАИМ получи благодарствено писмо от 
ръководството на ГДБОП – МВР. 

Тези примери са красноречива илюстрация за резултатите от тази 
„нетрадиционна” за НАИМ дейност, която е от съществено значение не само за 
подпомагането на държавните институции, но е и в синхрон със световните политики 
по опазване на археологическите културни ценности като част от световното културно 
наследство в името на обществения интерес, като „ресурс за устойчиво развитие и 
качество на живот в едно непрекъснато развиващо се общество”. (Рамкова Конвенция 
на Съвета на Европа за значението на културното наследство за обществото). 
 

3. Изложби в президентството и в парламента 
‐ „По стъпките на историята”, Президентство, 25.01 – 04.02.2010 
‐ „Инсигнии на властта”, Парламент 04.02.2010 – 01.06.2010 
Двете изложби са организирани и реализирани съвместно с МК, НИМ, музеите във В. 
Търново, Шумен, Плиска и Преслав. В тях са включени репрезентативни експонати, 
голямата част от които собственост на НАИМ – БАН.  
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 Като резултат, изложбите са с широк обществен отзвук и специално изпратени 
писма, в които Президентът и Протокола на НС изразиха високата си оценки на 
работата свършена от НАИМ – БАН. 
 
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2010 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 
2010 г. учените и специалистите от НАИМ участваха в многобройни планирани, 
спасителни или аварийни археологически разкопки, както и в множество 
предварителни археологически проучвания – теренни обхождания по регистрацията на 
нови обекти. 

През изминалия сезон теренна работа беше осъществена на над 250 
археологически обекта, което представлява повече от 2/3 от всичките 
археологически проучвания. Планираните разкопки са като правило малки по обем и 
с ограничено финансиране, но са едни от най-важните в науката. Препоръка и на 
европейските специалисти и намирането на по-добър баланс между спасителни и 
научно мотивирани теренни проучвания. Част от тях са плод на опитите на отделни 
общини да прокарват по-активна политика в опазването на културно-историческото 
наследство. 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 и през 2010 г. се осъществяваше в рамките на 20 проекта на бюджетна субсидия 
от БАН. Останалите са на базата на договори с Министерство на културата – 3 (сред 
които трите български столици – Плиска, Преслав и В. Търново, Мелник, Перперек), 
Министерство на образованието, младежта и науката чрез ФНИ (12). 31 проекта са 
финансирани по договори с министерства, ведомства и фирми от страната (АПИ, Мини 
Марица-Изток, НКЖИ, ФЦЦ Конструкцион, Болкан Минерал Майнинг и др). 

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.  

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 
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сътрудничество, с оглед осъществяването на системни и задължителни 
интердисциплинарни изследвания в различните етапи на археологическото изследване. 
 

Научни проекти на ниво институт, разработвани от отделните 
структурни звена. 
Секция за праистория: 
- „Културно развитие и палеоекологически промени на Балканите през плейстоцена и 

ранния холоцен”; Ръководител доц. д-р Николай Сираков; 
- „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 

Балканския полуостров”; ръководител проф. д. и. н. Васил Николов; 
- „Материална и духовна култура на халколита в българските земи, Централна и 

Югоизточна Европа”; Ръководител доц. д-р Явор Бояджиев; 
Секция за тракийска археология: 
- „Проучвания на тракийската култура в българските земи през бронзовата епоха”; 

Ръководител доц. д-р Александров; 
- „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”; Ръководител доц. 

д-р Диана Гергова; 
- „Етнокултурна характеристика на Древна Тракия ІІІ – І хил. пр. Хр.”; Ръководител 

доц. 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 доц. д-р Кръстина Панайотова; 
- „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”; 

Ръководител доц. д-р Евгения Генчева; 
- „Долнодунавският лимес І – началото на VІІ в.”; Ръководител доц. д-р Евгения 

Генчева; 
- „Култура и изкуство на късната античност – ІV – началото на VІІ в.; Ръководител 

доц. д-р Венцислав Динчев; 
Секция за средновековна археология: 
- „Славяни и прабългари”; Ръководител проф. Людмила Дончева-Петкова; 
- „Стари български столици”; Ръководител доц. д-р Маргарита Ваклинова; 
- „Средновековният български град и село”; Ръководител доц. д-р Ирина Щерева; 
- „Българските земи през ХV – ХVІІІ в.”; Ръководител доц. д-р Бони Петрунова; 
Секция за нумизматика и епиграфика: 
- „Монетна циркулация в българските земи през V в. пр. Хр. – VІІ в.”; Ръководител 

доц. д-р Бистра Божкова; 
- „Антични епиграфски паметници в България”; Ръководител доц. д-р Методи Манов; 
- „Българска кирилска епиграфика”; Ръководител доц. д-р Коста Хаджиев; 
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания: 
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология”; Ръководител доц. д-

р Лазар Нинов; 
Отдели Експозиции и Фондове: 
- „Експозиция и фондове на НАИМ”; Ръководител доц. д-р Маргарита Ваклинова; 
 

НАИМ е страна в консорциум от 4 институции (НАИМ, Институт по геология, 
Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) и СУ „Кл. 
Охридски) 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)”. Закупената 

11 
 



и вече въведена в експлоатация апаратура за анализи е единствена на Балканите и вече 
се ползва за специфични анализи от проекти на учени от НАИМ. 

 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 3-D данни за 2000000 европейски археологически обекта.  

 
В рамките на мрежата Heritage. Esprit: Културно наследство: Образование – 

Наука – Опазване – Интегрирани в Туризма” действа 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. 

На национално ниво на първо място следва да се постави 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. 
 

Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН 
през 2010 г. беше свързана с различни изяви в музейната сфера. В залите на 
Националния археологически музей бяха реализирани следните изложби: 
‐ „Българска археология 2009”, ежегодна, съвместно с 28 музея от страната (16.02 – 

01.05.2010 г.); 
‐ „Архитект Синан”, съвместно с посолството на Р. Турция (09.03 – 14.03.2010 г.);  
‐ „Аз писах... Българска кирилска епиграфика”, съвместно с музеи от страната (16.05 

– 01.10.2010 г.); 
‐ „Сенки от отвъдното. Древният некропол на Несебър”, съвместно с музей 

„Старинен Несебър”  (14.10.2010 – 30.03.2011 г.); 
‐ „Солта е злато. Праисторически солодибивен център Провадия-Солницата”, 

съвместно с  ИМ – Провадия (26.10.2010 – 23.01.2011 г.);  
‐ - „Zn ART” – (16.12.2010 – 20.01.2011 г.) 
 

НАИМ организира следните изложби в столицата и страната: 
‐ „Археологията среща бизнеса” Пловдив, Международен технически панаир, палата 

8-II, 27.09 – 2.10.2010 г. 
‐ „Aрхеологията среща бизнеса.” София, Столична община, ул. „Московска” № 33, 

25.10 – 1.11.2010 г. 
 

12 
 



НАИМ участва съвместно с други музеи при организирането на изложбите: 
‐ „По стъпките на историята”, Президентство, 25.01 – 04.02.2010 г. 
‐ „Инсигнии на властта”, Парламент 04.02.2010 – 01.06.2010 г. 
‐ „Солта е злато. Праисторически солодибивен център Провадия-Солницата”, ИМ-

Провадия, открита на 30.09.2010 г.; 
‐ временна изложба в Музея в Димитровград, посветена на археологическите находки 

открити в с. Крум, открита на 01.08.2010 г.; 
 

НАИМ е основен организатор или участвува със свои паметници в редица 
международни изложби: 
‐ „Byzanz. Pracht und Alltag” – 26.02 – 13.06.2010, в Германия, Бон; 
‐ „The Treasures of Heaven” – 17.10.2010 – 09.10.2011, в САЩ и Великобритания. 
‐ „Александър Велики и откриването на света” – изложба, която е съвместно дело на 

няколко известни музея от Европа: Атина, Базел, Берлин, Лондон, Москва, Париж, 
Рим, София, Солун, Виена и от Централна Азия. Куратори са Проф. Alfreied 
Wieczorek  и Проф. Michael Tellenbach. 

 
През 2010 г. НАИМ беше съорганизатор на 49 Национална археологическа 

конференция в Несебър, май 2010 г. 
 
През 2010 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от 

НАИМ обхваща следните публикации: 351 излезли от печат и 193 под печат, срещу 
общо 443 през 2009, 445 през 2006 г., 383 през 2005 г. и 415 през 2004 г. От тях в 
чуждестранни списания и сборници са излезли 60 публикации. 

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. 

През 2010 г. 39 предстаители на НАИМ са реализирали 64 позиции като членове 
на съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН институции 
(правителствени и неправителствени), фондации, организации, издателства и др. 
Представени от наши колеги са общо 5 концепции и програми, 22 експертизи, 15 
становища, и 13 рецензии по конкурси. Членовете на редакционни колегии и отговорни 
редактори на сборници и монографични издания в България през изминалата година са 
40, а в чужбина – на списания – 4. 
 
2.1. Най-важно и ярко научно постижение 
 
 В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. Чолакова, Цв. Попова. Българо-
британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 
(резултати от проучванията на българския екип). София (Разкопки и проучвания, 
ХХХІХ), 2009, 336 стр. ISSN 0205-0722 (излязла реално от печат в м. юни, 2010 г.). 

Късноантичният обект Градището край с. Дичин, община Велико Търново, е 
изследван в рамките на българо-британския проект „Градът и селото в римската и 
късната римска империя – Nicopolis ad Istrum и селото в неговата територия”. 
Разкопките се провеждат от 1996 до 2003 г., вкл., като най-интензивни са в периода 
1997-2001 г. В тях от българска страна участват археолози от НАИМ – БАН и РИМ В. 
Търново, докторанти и студенти от различни университети. 

Книгата не само отразява конкретните резултати на българския екип, но и 
представя анализи по всички основни въпроси в характеристиката на Градището – 
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хронология и периодизация, фортификация, планировка и вътрешна архитектура, 
историческа интерпретация. Резултатите от проучването на „българските” сектори, 
особено на северозападния сектор, са с важно и дори решаващо значение за отговорите 
на тези въпроси. В книгата са обнародвани основни категории движими материали като 
битова керамика, растителни останки, предмети от кост и рог, стъклени съдове. Главите 
за последните две категории включват всички съответни находки, вкл. тези от 
„британските” сектори. Нивото на представяне на движимите материали може да 
задоволи и най-претенциозните методически изисквания. Въпреки, че тук не се 
публикуват откритите монети, останалите метални артефакти и остеологичните 
останки, данните от тях са използвани пълноценно в интерпретационните части на 
изследването. 

Книгата включва 110 илюстрации (карти, планове, стратиграфски разрези, 
изгледи, възстановки, снимки), представящи обекта, разкопките и недвижимите 
останки, 6 сравнителни табла с фортификационни съоръжения и 58 таблици с рисунки 
и статистически данни за публикуваните находки. Всички те онагледяват добре 
професионалните умения на авторите и допринасят съществено за високата научна 
стойност на изследването. 

Книгата е сред най-доброто в научната продукция за късноантичната археология 
у нас през последните десетилетия. В резултат от публикуването й, Градището при с. 
Дичин ще влезе в малобройната засега група на обектите, служещи за еталони при 
изследването на периода V-VІ в. сл. Хр. на Балканите. 
 
2.2. Най-важно и ярко научно-приложно постижение 
 Трета поредна ежегодна изложба „Българска археология 2009” (16.02 – 
01.05.2010 г.), организирана съвместно с 28 музея от страната, с помощта на МК и БНБ. 
В изложбата участват 43 обекта: 14 в областта на праисторията, 20 антични и 9 от 
средновековието. От тях 37 обекта са представени с експозиционни материали във 
витрините, участие в каталога на изложбата и на постери (информационни табла за 
посетителите) в залата за „Временни експозиции”. Останалите 6 обекта, по желание на 
техните проучватели, са представени само в каталога на изложбата (Българска 
археология 2009, Каталог към изложба, София 2010, 120 цветни страници, ISBN 978-
954-92395-9-1), и чрез постери (общо 25 броя). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО: 
 
3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия – 6 проекта: 

 
1. Българо-френска археологическа експедиция на неолитно селище Ковачево, 

Санданско (по международен договор с Университета на Париж І – Пантеон-
Сорбона, на ниво БАН). Проф. дин В. Николов – съръководител, доц. д-р М. Гюрова 
– участник. 

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

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

4. Българо-словашки проект на тема „Ранносредновековни култури (VІІ – ХІ в.) на 
територията на съвременните България и Словакия”. 

5. Краят на античността по Долния Дунав. 
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6. „Ранното християнство по българските земи”, ръководител проф. д-р Ренате 
Пилингер. 

 
3.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво – 12 проекта: 

 
1. Българо-австрийска експедиция на селищната могила Караново, Новозагорско (по 

международен договор с Университет Залцбург, Австрия, на институтско ниво). 
Проф. дин В. Николов – ръководител. 

2. „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. Доц. д-р Я. Бояджиев – 
ръководител. 

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

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

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

6. „Съпоставяне на аналитични данни за състава на археологически находки от 
благородни метали от територията на България и Русия” Българо-руски проект. 
Ръководител – доц. д-р Д. Гергова 

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

8. Проучване на тракийското селище от късножелязната епоха при извора Халка 
Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови. – Българо-гръцки проект с 
ръководител от българска страна – доц. д-р  М. Тонкова. 

9. Военни динамики и контакти отвъд северната граница на Микенския свят. Анализ 
за произхода на ключови метални изделия от късната бронзова епоха. – проект с 
Австрия. 

10. TOPOI – „Spatial Effects of Technological Innovations and Changing Ways of Life”. 
Свободен университет Берлин проект с Германия. 

11. CARARE, проект на Европейската комисия. 
12. Хората на Аполония, проект с Франция. 

 
Три най-значими, международно Финансирани проекта 

 

1. „Най-ранни прояви на човешко присъствие в България и на Балканите в 
контекста на ранната праистория на Европа”. Ръководител: Н. Сираков. Това е най-
значителният международен изследователски проект в областта на ранната праистория 
в българската археология. През 2010 г. проучванията на обектите Козарника и Редака 
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разкриха нови доказателства за ключовата роля на Балканите в началната колонизация 
на Западна Евразия. Тези резултати бяха публикувани в престижни международни 
периодични издания (Quaternary International, Geo). 

През 2010 г. бе подготвен и предаден за печат последният четвърти том от 
монографичната поредица по този проект „Temnata cave. Middle Palaeolithic”. 

2. Българо-френски научно-изследователски проект на тема „Аполония Понтика 
– полис и хора”, осъществен в периода 2002 – 2007г. от специалисти от НАИМ – БАН с 
ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова и от Център „К. Жулиан” (Екс ан Прованс) 
с ръководител проф. Аантоан Ермари. Тази година е издадена книгата A. Hermary, K. 
Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La 
nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. av. J.-C.). Fouilles franco-bulgares (2002-2004) 
(Bibliothèque d’archéologie Méditerranéene et Africaine 5), Éditions Errance – Centre 
Camille Jullian, Paris, 2010, 429 pp., 129 planches. ISBN: 978-2-87772-424-1 

Публикувани са откритите при археологически разкопки на част от некропола на 
Аполония Понтийска в м. Калфата през 2002 – 2004г. 56 гробни съоръжения, 35 
останки от постпогребални ритуали и 11 обредни огнища, които попадат в 
хронологическите граници от втората половина на V до средата на III в.пр.Хр. 
Представена е важна първична информация за организацията на некропола и 
погребалните практики, направени са изводи за начина на живот и патологията на 
древните аполонийци. Чрез изследването на гробните и поменалните дарове са 
изтъкнати икономическите и културни връзки на Аполония с Атина и други антични 
центрове. 

3. Българо-словашки изследователски проект „Ранносредновековни култури 
(VІІ-ХІ в.) в съвременна България и Словакия” между НАИМ  и  Археологически 
институт при Словашката АН. Съвместният проект е осъществен в рамките на 
съществуващ договор между БАН и Словашката АН. Контактите са осъществени в 
рамките на съществуващите квоти по ЕБР. 

Завършващ етап по договора е проведената от 2 до 5 ноември 2010 г. 
конференция в гр. Нитра. От българска страна в конференцията участваха: 

Доц. д-р Маргарита Ваклинова. Столични центрове и резиденции през ранното 
средновековие. Проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова. „Жълта” керамика от 
България. 

Гл. ас. д-р Валери Григоров. Накити в България и Великоморавия от 9-10 век 
(византийски културни влияния). Гл. ас. д-р Методи Даскалов. Накитите от колективен 
ранносредновековен гроб от с. Гледачево, Старозагорска област. Гл.ас. д-р Румяна 
Колева. Обработваната на колело ранносредновековна керамика – хронология и 
етническата определеност (възможности за сравняване на материали от територията на 
Средновековна България и Великоморавия). Гл. ас. д-р Андрей Аладжов. 
Ранносредновековна керамика от Плиска. Гл. ас. д-р Янко Димитров. Дървеното 
строителство в Плиска: предизвикателствата на новите археологически открития от 
последните 10 години. 

От словашка страна участваха изследователи от Института и някои музеи в 
страната. Включиха се колеги от Прага и Брно и на практика конференцията бе 
тристранна. Докладите бяха разпределени в няколко секции: селищни структури, 
погребален обред, накити. Предвижда се докладите на участниците да бъдат 
публикувани, като предстои да бъде уточнен формата на сборника. 

 

4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
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През 2010 г. 22 учени и специалисти от НАИМ водиха 19 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. 

Общият хорариум на лекциите е 1317 часа. 33 дипломанта са били обучавани от 
колеги на НАИМ. 

Към 31.12.2010 в НАИМ се обучават 23 докторанта, от тях 21 редовно и 2 
задочно. През годината са отчислени 3 докторанта. Защитена е една докторска 
дисертация: Евгения Веселинова Коматарова-Балинова („Езическите некрополи на 
Долен Дунав и некрополите в ареала на Салтово-маяцката култура”) с научен 
ръководител проф. Л. Дончева-Петкова. 

Подписаните два договора в рамките на Програма „Еразъм” – с Държавния 
универститет в Жешув – Полша и с Универститета „Томар” в Португалия бяха само 
частично оползотворени – с командировката в Универститета „Томар” в Португалия от 
доц. д-р Д. Гергова и от доц. д-р М. Гюрова, които изнесоха съответно 1 (Гергова) и 6 
(Гюрова) лекции. Двама докторанти от Томар бяха приети от доц. д-р Д. Гергова в 
рамките на програмата студентска мобилност. 

През отчетната 2010 г. научните работници от НАИМ са осъществили 48 
командировки в чужбина по проекти и за участие в научни форуми. През годината 
командировани за дългосрочни научни изследвания или за четене на лекции в чужбина 
3 учени от НАИМ: 
- Мария Гюрова, доц. д-р – за работа по научен проект като Mellon Fellow в AIAR – 
Jerusalem (Израел), 3 месеца; 
- Венцислав Динчев, доц. д-р, Великобритания, 01.02 – 21.02.2010 г.; 
- Кръстина Панайотова, доц. д-р, Франция, 01.12 – 17.12.2010 г. 

Командирована със заповед за специализация е Севдалина Нейкова, Valamo 
Conservation Center, New Valamo, Финландия, 15 септември – 10 октомври 2010 г. 

За отбелязване е слабата заинтересованост (вероятно по финансови 
съображения) на учените от НАИМ към възможностите на програма Еразъм, които не 
са пренебрежими професионално, въпреки отсъствието на финансови бонуси. Налага 
се, за съжаление, и наблюдението за слаб интерес и пасивност от страна на младите 
учени от НАИМ, включително докторанти, за кандидатстване по програми, 
предоставящи стипендии за докторантски и postdoc специализации, включително и за 
възможностите за международен обмен по програма Еразъм за студентска мобилност. 

 
6. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА 2010 
 

Основната дейност на Националния археологически институт с музей при БАН е 
събиране, съхранение, изследване и популяризиране на археологически находки и 
материали от миналото на България. НАИМ е юридическа единица  и е обособен на 
самостоятелен баланс и собствена банкова сметка. 
 Наличните средства на НАИМ към 01.01.2010 г. са 2 154 846 лв. 
 Към 31.12.2010 г. по сметките на НАИМ са постъпили 4 188 735 лв, отчетени по 
СЕБРА от източници, както следва: 
1. От фирми, министерства и ведомства    2 839 552 лв 
в т. ч. от 
Агенция „Пътна инфраструктура”     1 785 000 лв  
НК „Железопътна инфраструктура”       211 010 лв   
Метрополитен ЕАД           273 766 лв 
„Болкан Минерал Майнинг” ЕАД        278 913 лв 
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Министерство на околната среда и водите      171 736 лв 
НЕК АД                  825 лв 
Сосиете ендустриал  ООД             1 364 лв 
„К и К-ЛТД” ООД            13 500 лв 
Чирпан             46 800 лв 
Караре             44 029 лв 
ФЦЦ Конструкцион            12 000 лв 
РБГ – Конструшън                 613 лв 
 
2. Трансфери от бюджетни организации           757 270 лв 
в т. ч. от 
Министерство на културата        664 950 лв 
Столична община              2 320 лв 
Министерство на образованието – ФНИ         90 000 лв 
 
3. Други приходи          591 913 лв 
в т. ч. 
продажба на книги и списания          52 625 лв 
продажба на билети          102 300 лв 
мероприятия и др.          273 614 лв 
възстановено ДДС            64 582 лв 
наеми              91 057 лв 
други                7 735 лв 
 
 Разходът, отчетен по СЕБРА е 4 859 222 лв. 
 
Разходите от субсидия от БАН в размер на 1 130 000 лв, са както следва: 
 
за заплати            685 103 лв 
обезщетения по КТ            61 700 лв 
охрана  на музея          141 600 лв  
аспиранти             88 650 лв 
други                 2 099 лв 
трансфери за осигуровки         150 848 лв 
 
Разходът от собствени средства е 3 989 371 лв, 
в т. ч.  
покриване недостиг за заплати              199 253 лв 
възнагр. по извънтр. правоотношения                  1 704 169 лв 
трансфер за  осигуровки          90 773 лв 
медикаменти              2 002 лв 
пост. инвентар и облекло            8 537 лв 
научно изследов. разходи            119 332 лв 
материали          175 677 лв 
външни услуги         856 794 лв 
вода, горива, енергия          42 106 лв 
текущ ремонт             6 624 лв 
командировки         694 835 лв 
възстановено ДДС         - 64 582 лв 
такса смет              7 447 лв 
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застраховка експонати            5 240 лв 
придобити ДМА         114 675 лв 
други разходи           26 489 лв  
  

През периода е преведена сумата от 19 493 лв на Институт по геофизика като 
вътрешен трансфер. Заетият персонал към 31.12.2010 г. е 118 души при планова 
численост 127. 
 
7. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И 
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ 

 
Към края на 2010 г. НАИМ беше издател на 15 научни списания и поредици: 

‐ Археология; 
‐ Известия на Археологическия институт; 
‐ Годишник на Националния археологически музей; 
‐ Разкопки и проучвания; 
‐ Интердисциплинарни изследвания; 
‐ Нумизматика, сфрагистика и епиграфика; 
‐ Дисертации; 
‐ Studia praehistorica; 
‐ Плиска‐Преслав; 
‐ Преслав; 
‐ Проблеми на прабългарската история и култура; 
‐ Приноси към българската средновековна археология; 
‐ Царевград Търнов; 
‐ Археологически открития и разкопки през 2009; 
‐ Хелис; 
 

От изброените издания единствено списание „Археология” се публикува с 
частична финансова субсидия от БАН. Списание Studia Praehistorica издаде поредната 
книжка след голямо прекъсване. 

Сайта на институцията www.naim.bg редовно се обновява с информация – 
годишните археологически отчети, текущи изложби и мероприятия в залата на музея. 
От края на годината на сайта се качва информация и за избори по новия ЗНСЗРБ. 
Успешно функционира компютърна информационна система (KIOSK) за посетителите.  

Препоръки: засилено присъствие в глобалната мрежа на изданията на НАИМ, 
включително възможност за продаване онлайн чрез големите библиотеки за научна 
литература. Възможностите на електронното публикуване трябва да се използват по-
гъвкаво – световна практика, която не можем да пренебрегнем.  
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II. ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ ЗА НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ И 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАИМ – БАН 
 
 

II.1. СЕКЦИЯ ЗА ПРАИСТОРИЯ 
 
Основни научни проекти на Секцията: 
 

• „Културно развитие и палеоекологични промени на Балканите през късния 
плейстоцен и ранния холоцен” – ръководител Н. Сираков, финансиране от 
бюджета 

• „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” – ръководител В. Николов, финансиране от бюджета 

• „Материална и духовна култура на халколита в българските земи, Централна и 
Югоизточна Европа” – ръководител Я. Бояджиев, финансиране от бюджета 

 
 

доц. д-р Явор Бояджиев (Ръководител на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на спасителни разкопки на обект 21 (Върхари) по път І-5 Кърджали – 
Маказа. Времетраене 2 месеца. Проучени са 2875 м2 площ – на дълбочина от 1 до 5 м. В 
северна периферия на селището се установи ров с изключително големи размери – 
дълбочина 3,80 м в древния терен и широчина ~ 20 м. Няколко жилищно-
производствени комплекса са проучени в централния сектор, като особено внушителни 
са два от тях – №30 с над 450 м2, вкопан до 3 м и №35 с площ над 600 м2, вкопан до 3 м. 
В централната и южната част на южното удължение се установи поредица от свързани 
помежду си вкопавания, които затварят почти кръгло пространство с диаметър около 
15 м, вътре в което няма почти никакви съоръжения и археологически материал. 
Финансирането е от АПИ. Проект на СП – „Материална и духовна култура през 
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- 49 НАК – 26 – 29 май, 2010, гр. Несебър. Доклад „Халколитно селище Върхари” (Я. 
Бояджиев, К. Бояджиев). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
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- 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 International Series 2048, 
2009, 7 – 44. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова 2008. Селищна могила 
Юнаците. – АОР през 2009 г. С., 2010, 95 – 97; 
- Я. Бояджиев, Д. Такорова, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари, община 
Момчилград. – АОР през 2009 г. София, 2010, 92 – 95.  
 
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 2010 г. 
 
- Y. Boyadzhiev. Matrimonial Relations in the Chalkolithic Based on Data from Cemeteries 
from Northeastern Bulgaria. – In: Ten years after: the Neolithic of the Balkans, as uncovered 
by the last Decade of Research (ed. F. Draşovean, D. L. Ciobotaru, M. Maddison). Timişoara, 
2009, 311 – 322.  
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Я. Бояджиев. Етнокултурни процеси през V хилядолетие пр. Хр. в Североизточна 
България. – В: 20 de ani de activitatea Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia. 
(Юбилеен сборник); 
- Я. Бояджиев. Халколитно селище Орлица. – In: Balkans 4000. The search for the  
„lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC; 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари. – In: Balkans 4000. The search 
for the „lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC; 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Селищна могила Карнобат. – In: Balkans 4000. The search 
for the „lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC; 
- Я. Бояджиев, Й. Асланис. Селищна могила Юнаците. – In: Balkans 4000. The search for 
the „lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на българо-гръцки научен проект на тема „Западните части на Тракия 
през халколитната епоха – селищна могила „Юнаците” и нейната околност – съвместен 
проект с Център за гръцка и римска археология – National Hellenic Research Foundation, 
Гърция. 
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в) Участие в проекти в чужбина 
 
- 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 
 
- „Погребални обреди през неолита и халколита в Югоизточна Европа”. – НБУ, 30 часа; 
- „Археология и абсолютна хронология.” – НБУ, 30 часа; 
- „Халколитни селища Юнаците и Върхари – предизвикателства” – Лекция във ВТУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководител на магистърската теза на Кръстю Чукалев – НБУ; 
- Ръководител на бакалавърската теза на Екатерина Стамболийска – НБУ; 
- Лятна практика на студенти: 3 от СУ; 4 от НБУ; 1 от ВТУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководител на Валери Петров, докторант към НАИМ – БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на междуведомствения „Съвет за теренни проучвания”; 
- Зам. председател на Асоциацията на българските археолози; 
- Председател на комисия във връзка с обявен конкурс за н. с. в НАИМ (заповед № І 
681/01.07.2010 г.); 
- Член на комисия за приемане на археологически обект „Буджака” – в УПИ 8035, гр. 
Созопол; 
- Участие в разширен научен съвет на СНС по геологически науки при ВАК – 
25.02.2010 – защита за „доктор на геологическите науки” на Руслан Костов. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Писмено становище за докторската дисертация на Богдан Атанасов, защитена в НБУ. 
 
Консултации: 
 
- 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”; 
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- 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 на спасителните разкопки на обект 3, ЛОТ 3 по трасето на АМ 
Тракия – къснонеолитно селище в м. Дрянова могила до с. Езеро (научен ръководител 
Т. Стефанова); 
- Научен консултант за праисторическите находки и пластове на обект „Перперикон” 
(научен ръководител ст. н. с. д. и. н. Н. Овчаров).  
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на списание Studia Praehistorica; 
- Член на редколегията на Известия на Археологическия Институт. 
 
б) В чужбина 
 
- I. Gatsov, Y. Boyadzhiev (eds.). 2009. The first Neolithic sites in Central/South East-
European Transect. Volume I. Early Neolithic sites on the territory of Bulgaria. BAR 
International Series 2048, Krakow, 2009. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на секция „Праистория” – НАИМ. 
 
 

археолог-проучвател Петър Лещаков (Секретар на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки  
 
- Заместник-ръководител на спасителното археологическо проучване на ритуални 
комплекси от къснонеолитната, късножелязната и римската епоха при Сърнево, 
Старозагорско (АМ Тракия, ЛОТ 2, обект 5 км 226+600 – км 226+850). Ръководители: 
гл. ас. д-р Крум Бъчваров, Секция за праисторическа археология и доц. д-р Милена 
Тонкова, Секция за тракийска археология. Финансиране: договор с НАПИ. Към проект 
на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” – 01.03. – 23.04.2010 г; 
- Съръководител (съвместно с гл. ас. д-р Крум Бъчваров, Секция за праисторическа 
археология) на теренно археологическо издирване в землищата на селата Сърнево и 
Пшеничево, Старозагорско. Финансиране: АМ „Марица-Изток”, гр. Раднево; 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” – 27.03. – 01.04.2010 г.; 
- Ръководител (съвместно с ас. Мирослав Класнаков, РИМ – Бургас) на теренно 
археологическо издирване в землищата на град Черноморец и селата Атия, Росен, 
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Равадиново и Равна гора, община Созопол. 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” – 01.04. – 08.04.2010 г.; 
- Съръководител (съвместно с гл. ас. д-р Крум Бъчваров, Секция за праисторическа 
археология) на спасителното археологическо проучване на тел Търговище-Гарата. 
Финансиране: договор с МОСВ. Към проект на СП „Материална и духовна култура на 
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 05.08. – 
21.10.2010 г.; 
- Ръководител (съвместно с ас. Мирослав Класнаков, РИМ-Бургас) на спасителното 
археологическо проучване на къснонеолитно селище Буджака, Созопол в УПИ 8035. 
Финансиране: частен инвеститор по договор с АМ Созопол. Към проект на СП 
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” – 28.10. – 27.11.2010 г.; 
- Член на екипа на археологическите разкопки на тел Провадия-Солницата, гр. 
Провадия. Ръководител на проучването проф. д.и.н. Васил Николов. Към проекти на 
СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на халколита в българските 
земи в контекста на Балканския полуостров” – 22.09 – 04.10.2010 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на керамични материали от теренните обходи на Е. Черних и А. Радунчева през 
1971 г. в Медни рид и други медни находища в Тракия. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- ХХІХ регионална среща на археолозите от Югоизточна България, Стара Загора, 12 
февруари 2010 г. Участвах с доклад „Проучване на праисторически обекти в община 
Созопол през 2009 г.”; 
- Научна среща по проект „Лазерни методи за диагностика в археологията”. Участвах с 
доклад „Археометалургични свидетелства за експлоатацията на медните находища от 
Медни рид през древността”. Троян, 11 – 13.04.2010 г.; 
- XLIX Национална археологическа конференция, Несебър, 25 – 28.05.2010 г. 
- Хумболтов симпозиум „Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa”, 
Провадия, 30 септември – 4 октомври 2010 г. Участвах с доклад „The late Chalcolithic at 
Provadia-Solnitsata in the West Black Sea Coast context ”; 
- Годишна научна конференция ”Геонауки 2010”, София – 09. – 10.12.2010 г. Участвах 
с доклад „Археометалургични свидетелства за експлоатацията на медните находища от 
Медни рид през V хил. пр. Хр.”. 
 
б) В чужбина 
 
- „The Early Balkan Metallurgy Workshop”, Prokuplje, Serbia – 16.10.2010. Участвах с 
доклад „Archaeometallurgical research in the southern Bulgarian Black Sea coast: the site of 
Akladi Cheiri and the copper deposits of Medni Rid range”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- P. Leshtakov. Two prehistoric sites on the southern Bulgarian Black Sea coast. – In: I. 
Cholakov, K. Chukalev. Archaeology in Bulgaria, 2007-2009. American Journal of 
Archaeology, 114, 2010, 734-736. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев, Ц. Попова, М. 
Гюрова, П. Зидаров, К. Максуини, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални 
комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при 
с. Сърнево, Радневско (обект 5, ЛОТ 2, АМ „Тракия”, км 226+600 – км 226+850). – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 47 – 65, ISSN 1313-0889 
- П. Лещаков, Г. Самичкова. Спасителни археологически разкопки на къснонеолитно 
селище Буджака, Созопол. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 56 – 58, ISSN 1313-0889; 
- П. Лещаков, М. Класнаков. Спасителни археологически разкопки на праисторически 
обект в м. Аклади чеири, Черноморец. – В: Археологически открития и разкопки през 
2009 г. София, 2010, 58 – 61, ISSN 1313-0889; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева,С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на тел Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. София, 2010, 65 – 68, ISSN 1313-0889; 
- П. Лещаков. Археометалургични свидетелства за експлоатацията на медните 
находища от Медни рид през V хилядолетие пр. Хр. – В: Р. Наков (ред.). Геонауки 
2010. Сборник разширени резюмета. София, 2010, 175-176, ISSN 1313-2377. 
 
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 2010 г. 
 
- П. Лещаков. Керамичният комплекс на раннохалколитно жилище от обект Качица, В. 
Търново. – В: Б. Борисов (ред.). Великотърновският университет ”Св. Св. Кирил и 
Методий” и българската археология, 1. Велико Търново, 2010, 41 – 54, ISBN 979-954-
524-743-9; 
- П. Лещаков. Загадката от ранната каменно-медна епоха (5000 – 4650 пр. Хр.). – В: В. 
Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия. 
Солницата. София, 2010, 40 – 43, ISBN 978-954-9472-02-8; 
- П. Лещаков. Животът през късната каменно-медна епоха: нови предизвикателства 
(4500-4200 пр. Хр.). – В: В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен 
център Провадия. Солницата. София, 2010, 54 – 60, ISBN 978-954-9472-02-8; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Е. Анастасова, М. Люнчева, К. 
Бояджиев. Каталог. – В: В: В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически 
солодобивен център Провадия. Солницата. София, 2010, 87 – 155, ISBN 978-954-9472-
02-8; 
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- П. Лещаков, М. Класнаков. Праисторически обект Аклади чеири, Черноморец. – В: З. 
Димитров (ред.) Българска Археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 14 – 
16, ISBN 978-954-92395-9-1. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- P. Leshtakov. Archaeological evidence for paleoclimatic change along the southern 
Bulgarian Black Sea coast from the sixth to third millennium BC. – In: Humboldt-Kolleg  
Interdisziplinäre Forschungen der Kulturerbe auf dem Balkan. Interdisciplinary Studies on 
Balkan Cultural Heritage. Sofia, Bulgaria, 19 – 22 November, 2009. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Участвам в българо-сръбския проект за проучване на древните култури в 
централнобалканската зона (по международен договор със САНУ, на ниво БАН). 
Ръководители на проекта: проф. дин Васил Николов (НАИМ – БАН). Срок на проекта: 
2010-2012 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. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Лятна практика на 2 студенти от Нов Български университет, 5 студенти от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, 1 студент от Белградския университет. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисията за инвентаризация на предметите от благородни метали във  
Фонд Праистория на НАИМ – БАН. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на Археологически открития и разкопки. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервю за национална радиостанция. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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- Участвах с материали от ръководени от мен археологически разкопки и постер във 
временната изложба „Българска археология 2009”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за праисторическа археология; 
- Член на български научни организации и комитети; 
- Член на Българското геологическо дружество. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Грамота за високо научно ниво на изнесен доклад на Националната научна 
конференция с международно участие „Геонауки 2010”, 9-10.12.2010 г., СУ „Св. 
Климент Охридски” 
 
 

проф. д. и. н. Васил Николов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проучване на тел Солницата край Провадия. Ръководих голям интердисциплинен 
екип, който извърши 6-седмични разкопки на най-ранния в Европа праисторически 
солодобивен център. Проучени бяха още две обредни съоръжения в границите на 
халколитния производствен комплекс, довършено беше проучването на отворения 
къснонеолитен пласт в Югоизточния сектор, направен беше разрез в периферията на 
тракийския насип, под който се оказа 9-метров къснохалколитен пласт ! (Към проект 
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”); 
- Бях съръководител на кратко аварийно проучване в границите на къснонеолитното 
ямно светилище Дана бунар 2 край Любимец. Разчистени бяха придънните части на 
около 20 обредни ями от периодите Караново ІІІ-ІV и Караново ІV, разрушени при 
строителство. (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 и завърши 
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”); 
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- С тримесечна стипендия от фондация „Александър фон Хумболт” пребивавах в 
Германия, където извърших проучвания по две теми: праисторическо солодобиване в 
Европа и праисторически ямни светилища в Европа. (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”. Разработен е уебсайт, в който влязоха подготвени от мен 
текстовете за седем археологически обекти от Северна България. Подготвени са 
текстове за печат за албума с горното заглавие, албумът е публикуван. Участвах във 
филм по проекта с презентация на тел Караново (по договор с ФНИ). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Национална археологическа конференция, Несебър, май 2010 г. Представих доклад 
„Проучвания на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата през 2009 
г.”; 
- Международен хумболтов симпозиум „Salz und Gold: Die Rolle des Salzes im 
prähistorischen Europa” („Сол и злато: ролята на солта в праисторическа Европа”), 
септември-октомври 2010 г. в Провадия. Представих пленарен доклад „Provadia-
Solnitsata im Kontext der Salzproblematik” („Провадия-Солницата в контекста на солната 
проблематика”). 
 
б) В чужбина 
 
- 16-ти годишен конгрес на Европейската асоциация на археолозите, Хага, Холандия, 
септември 2010 г. Участвах се доклад „Prehistoric ritual pits and pit sanctuaries in 
Bulgaria” („Праисторически обредни ями и ямни светилища в България”); 
- ARPA Biennial - „La explotacion de la sal en la prehistoria europea: una aproximacion 
desde las factorias de Villafafila (Zamora)”, Валядолид, Испания, ноември 2010 г. 
Участвах с доклад „Добивът на сол през късната праистория в Провадия-Солницата в 
контекста на ЮИ Европа”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- V. Nikolov. Tell Provadia-Solnitsata. – In: I. Cholakov, K. Chukalev. Archaeology in 
Bulgaria, 2007-2009. – American Journal of Archaeology, 114, 2010, 731 – 733. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Николов. Сол и злато: Провадия-Солницата и Варненският халколитен некропол. – 
Археология, 2010, 1-2, 7 – 17, ISSN 0324-1203; 
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- V. Nikolov. Periodisierung und Kulturdifferenzierung der postfrühneolithischen 
Schichtungen in neolithischen Siedlungen in Thrakien. – Studia Praehistorica, 13, 2010, 97 – 
133; 
- V. Nikolov. Early Bronze Age sanctuary at Tell Kazanlak. – Studia Praehistorica, 13, 2010, 
303 – 321. 
 
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 2010 г. 
 
- V. Nikolov. Neue Forschungsthemen in der späten Vorgeschichte: Ljubimec und Provadija 
(Ostbulgarien). – In: Zeiten, Kulturen, Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. 
Langenweissbach, 2009, 141 – 149; 
- V. Nikolov. Salt and Gold: Provadia-Solnitsata and the Varna Chalcolithic Cementery. – In: 
Los yacimientos de Villafafila (Zamora) en el marco de las explotaciones salineras de la 
prehistoria europea [Valladolid,] 2010, 37 – 48. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Николов. Колективна находка от къснонеолитни сърпове в тел Провадия-
Солницата. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 15 – 22; 
- В. Николов. Без злато може, но без сол не. – В: В. Николов (ред.). Солта е злато. 
Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. София, 2010, 7 – 18; 
- В. Николов. Праисторическо производство на сол в Провадия-Солницата: богатство 
зад каменни стени. – В: В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен 
център Провадия-Солницата. София, 2010, 69 – 86; 
- В. Николов. 6 каталожни анотации на предмети за Каталога на изложбата „Солта е 
злато” в: В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен център 
Провадия-Солницата. София, 2010; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на тел Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. София, 2010, 65 – 68; 
- В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, М. Люнчева. Археологически проучвания на 
тел Караново, Новозагорско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 97 – 99; 
- В. Николов, Д. Андреева, М. Люнчева. Археологически проучвания на тел Крън, 
Казанлъшко. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 99 – 
101. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Съръководител съм от българска страна на българо-френска археологическа 
експедиция на неолитно селище Ковачево, Санданско (по международен договор с 
Университета на Париж І – Пантеон-Сорбона, на ниво БАН); 
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- 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). 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член-кореспондент съм на Центъра за археология и културна история на 
Черноморския регион в Хале, Германия; 
- Член-кореспондент съм на Австрийския археологически институт във Виена, 
Австрия; 
- Почетен член съм на Института по археомитология в Себастопол, САЩ; 
- Член съм на ИКОМ; 
- Редовен член съм на EAA. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Курс лекции „Късна праистория на българските земи” – 30 часа, пролетен семестър на 
учебната 2009/2010 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2010/2011 г. – бакалавърска 
програма, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант във ВТУ „Св.св. Килил и Методий”; лятна практика на 2 студенти от 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и 1 студент от НХА „Николай 
Павлович”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Докторанти: 3 – в НАИМ – БАН. Докторската работа на един от докторантите ми – 
Камен Бояджиев, е приета на вътрешно обсъждане в Секцията за праистория и е пред 
защита. 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Лекция за резултатите от проучванията на Провадия-Солницата в Института за 
праисторическа археология на Свободния университет Берлин – декември 2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи  
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- 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 Експертния съвет на Центъра за подводна археология – Созопол; 
- Член съм на Съвета за теренни проучвания. 
 
5.3. Консултации 
 
- Консултант на археологически разкопки – 2 от НАИМ – БАН. 
 
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 
издадени са кн. 1-2 и 3-4, 2010 г.; 
- Главен редактор съм на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ. 
Публикуван е том 13, 2010; 
- Научен редактор съм на каталога В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически 
солодобивен център Провадия-Солницата. София, 2010. 
 
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, Провадия и Варна, за 
Националното радио и други големи радиа, за БТА и Агенция Фокус, чрез участие в 
радиопредавания. Участвах в предаване на Саарландската телевизия във връзка с 
българо-германските разкопки в Драма, Ямболско (декември 2010 г.); 
- Г. Марков, В. Николов, Р. Попов, Р. Богданова, М. Каймакамова, В. Божинов, К. 
Бъчваров, Е. Троева-Григорова, С. Недев. България. Историческа памет и национална 
идентичност. София, 2010. ISBN 9789542903031. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Бях научен ръководител на временна археологическа изложба „Солта е злато. 
Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата”, която беше представена в 
Провадия от 30.09 до 18.09.2010 и след това от 26.10 (и до 23.01.2011) в Националния 
археологически музей в София. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ  
 
Член на български научни организации и комитети: 
- Председател съм на Хумболтовия съюз в България; 
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- Бях председател на Организационния комитет на международния хумболтов 
симпозиум „Salz und Gold: Die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa” („Сол и злато: 
ролята на солта в праисторическа Европа”), през септември-октомври 2010 г. в 
Провадия с около 70 участници; 
- Член съм на Управителния съвет на Национално движение „Българско наследство”. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Бях награден от Министъра на културата с грамота и плакет за проучването и 
популяризирането на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата – 
декември 2010 г. 
 
 

проф. д. и. н. Иван Гацов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участник в симпозиум: „IIIrd Kütahya Symposium of Archaeology – International 
Archaeological Research in Western Central Anatolia” 8-9.03.2010, доклад: „Lithic artefacts 
from the Earliest Neolithic period in inland NW Anatolia. Last results”, Kütahya University, 
Turkey; 
- Участник в конференция: RG 05 Western Anatolia, в Urla (Turkey), януари 29 – 
февруари 01, 2010”, доклад: „Prehistoric chipped stone assemblages from NE Turkey”; 
- Участник в 75st Annual Meeting of Society for American Archaeology, Saint Louise, USA, 
- 14 – 18.04.2010 г., сесия: „Quarries, Mines, Workshops and Factories: Standardizing, 
Nomenclature for the Archaeological Community” – доклад „Flint hoards form the 
prehistoric settlement at Pietrele Romania and the problem of raw material procurement”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- I. Gatsov and Y. Boyadzhiev 2009. (Eds.). The first Neolithic Sites in Central /South – East-
European Transect, volume I, Early Neolithic sites on the territory of Bulgaria. BAR, 
International series 2048; 
- I. Gatsov and Nedelcheva P. 2009. Lithic production of the Earliest Neolithic in the present 
day Bulgarian land. – In: I. Gatsov I. and Ya. Boyadzhiev (Eds.). The first Neolithic Sites in 
Central /South – East-European Transect, volume I, Early Neolithic sites on the territory of 
Bulgaria. BAR, International series 2048, 45 – 55. 
 
2.1.2. Чуждестранни  
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- I. Gatsov. Lithic artefacts from the Earliest Neolithic period in inland NW Anatolia. Last 
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results. – В: IIIrd Kütahya Symposium of Archaeology – International Archaeological 
Research in Western Central Anatolia, Kütahya University, Turkey, 15 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 2010 г. 
 
- I. Gatsov 2010. Systems of Raw Material Procurement and Supply in the Neolithic of 
Northern Thrace During the Seventh to Fifth Millennia BC. – In: M. Brewer-LaPorta, Adrian 
Burke and David Field (eds.): Ancient Mines and Quarries. A Trans-Atlantic Perspective, 
Oxbow Books, 33 – 37, 2010. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Член на международен проект за изследване на Мармара регион – обработка на 
каменни колекции турско-германски проучвания на неолитно селище Ашаги Пинар, 
Лозенградско, Турция; 
- Член на международен проект за обработка на каменни колекции от праисторическото 
селище Пиетреле, Румъния, разкопки на Германски институт за евроазиатски 
изследвания, Берлин; 
- Член на екипа за изследване на праисторически обект Кечечаир, Централна Западна 
Анатолия, изследвания на Истанбулски Университет, Турция; 
- Член на международен проект за обработка на каменни колекции от праисторическото 
селище Арухло І, Грузия, разкопки на Германски институт за евроазиатски 
изследвания; 
- Член на международен проект за обработка на каменни колекции от праисторическото 
селище Барчин, Бурса, разкопки на Холандски Исторически Институт, Истанбул. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член кореспондент на Германския Археологически Институт (DAI); 
Представител на България в ARCANE Project: Associated regional chronologies for the 
Ancient Near East and Eastern Mediterranean – от 2007; 
- Член на Society for American Archaeology – от 2005; 
- Чл.-кор. на Центъра за археология и културна история на Черноморския регион в 
Хале, Германия; 
- Член на работна група със седалище в Ню Йорк, САЩ: „Quarries, Mines, Workshops 
and Factories”. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
Нов български университет: 
- ARHB101 Началото на човешката цивилизация – 30 часа; 
- ARHB301 Увод в археологията – 30 часа; 
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- ARHB703 Школи и методи в археологията – 30 часа; 
- OOOK056 Еволюция и археология – 30 часа; 
- ARHD201 Методология и методики на археологическите изследвания – 90 часа; 
- ARHD203 Специализиран курс по праистория – 60 часа. 
  
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: 
Спец. курс по праистория – 30 часа. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Академичния съвет на Нов български университет; 
- Член на Съвет за теренни проучвания – НАИМ – БАН. 
 
 

доц. д-р Николай Сираков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
По тема „Най-древните изяви на човешко присъствие на Балканите и началото на 
европейската култура” в рамките на международен изследователски проект по 
договор на ниво БАН участвах като координатор и ръководител от българска страна 
на теренните проучвания: 
- 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 навлизане в пл. 11с на площ от 6 кв.м. в сектори 7 и 8; 
б) седиментите включващи прослойки от долната част на пл. 12 и фациеси на пл.13а и 
13в на 4 кв. м. в сектор 12, които съдържат ранни етапи на ранния палеолит; 
в) част от среднопалеолитната секвенция в тъмната зона на пещерата в разкопаваната 
досега площ (сектори 72 – 75) която бе разширена с 5 кв.м. в сектор 71; 
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 
първата серия дати от Оксфорд и значението им за стратиграфията на началните фази 
на късния палеолит; 
д) стратиграфски корелации на новоразкопаните участъци с основните профили и 
допълващо сезонно въвеждане на разпознатите напоследък седиментологични фациеси 
и по-детайлни и фини литостратиграфски подразделения; 
е) систематично разширение на извадките 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; 
- 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 пети пореден сондаж, 
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който разшири разкопаваната площ при входа. Подкрепи се с нови аргументи както 
вероятността за начална фаза на късния палеолит, свързана с традиции от граветски 
тип, с аналогии в Козарника, така и предположението от миналия сезон за по-късно 
датиране на част от находките – към средните фази на същата традиция. 
 
1.2. Други изследователски теми и дейности извън разкопките: 
 
- 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 130 с., вкл. 131 фиг., 14 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 (колекции от спасителни разкопки по инфраструктурни 
проекти, като Върхари напр., или от обекти като Самоводене, Садовец, Сушина, Балей). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната  
 
- ХLІХ Национална Археол. Конференция, 27 – 30 май 2010 г., Несебър. Доклад на тема 
„Проучвания на палеолита през 2009 г.”; 
- Конференция „Българо-френски проучвания в археологията” във Френския културен 
център, София, 16 април, 2010 г. Доклад Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели на тема „Българо-
френски проекти за палеолитни изследвания в България ”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Н. Сираков, Гуадели, Ж.-Л., Сиракова, С., Иванова, С., Попов, В., Фернандез, Ф., 
Ферие, К., Леблан, Ж.-Кл., Танева, С., Димитрова, И., 2010. Проучвания на 
палеслитното находище в пещера Козарника, Белоградчишко през 2009 г. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г., НАИМ – БАН, София, 2010, 23 – 26, 
вкл. 3 обр.; 
- А. Гуадели, Сираков, Н., Гуадели, Ж.-Л., Фернандез, Ф., 2010. Сондажно проучване в 
пещера Редака ІІ, Белоградчишко: среден и късен палеолит. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2009 г., НАИМ – БАН, София, 2010, 26 – 29, вкл. 3 обр.; 
- Ж.-Л. Гуадели, Сираков, Н., Сиракова,С., Иванова, С., Фернандез, Ф., Танева, С., 
Димитрова,И., 2010. Българо-френски проучвания на палеолита в Белоградчишко: 
пещера Козарника. – В: Българска археология 2009, Каталог, 2-5, вкл. 4 обр., София, 
2010; 
- А. Гуадели, Сираков, Н., Гуадели, Ж.-Л., Фернандез, Ф. Българо-френски проучвания 
на палеолита в Белоградчишко: Сондажи в пещера Редака ІІ. – В: Българска археология 
2009, Каталог, 6-7, вкл. 5 обр., София, 2010. 
 
2.2.1. В чужбина 
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2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- N. Sirakov, Guadelli, J.-L. and Ivanova, S., Sirakova, S., Boudadi-Maligne, M., Dimitrova, 
I., Fernandez, Ph., Ferrier, C., Guadelli, A., Iordanova, N., Kovatcheva, M., Kroumov, I., 
Leblanc, J.-Cl., Miteva, V., Popov, V., Spassov, R., Taneva, S., Tsanova, T. An ancient 
continuous human presence in Balkans and the beginning of the settlement of western 
Eurasia. The Lower Pleistocen example of Lower Palaeolithic in Kozarnika cave (North-
western Bulgaria). – Quaternary International, 2010, 94 – 108, 15 figs., 6 tab. 
- N. Sirakov, Guadelli,J.-L.,Guadelli,A.,Taneva,S. Palaeolithic cave sites Kozarnika, Redaka 
II and Golemi Pech (NW Bulgaria). – In: Archaeology in Bulgaria,2007-2009 Season, by I. 
D. Cholakov and K. Chukalev, AJA, 2010, 717-718, 1 fig. 
 
2.2.1.2. Дадени за печат 2010 
 
- N. Sirakov., Ivaylo Kroumov (in press). La grotte Redaka II. Les industries lithiques du 
Paléolithique moyen recent et du Paléolithique supérieur. – In: J.L.Guadelli, N.Sirakov (eds.). 
Prospections et Fouilles des cavités voisins de Kozarnika dans le karst de Belogradtchik, 2004 
– 2009, 25 p., 13 Fig., 4 Tab. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
a) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Ръководител съм на българо-френски проект„ Най-древните изяви на човешко 
присъствие на Балканите и началото на европейската култура”; 
- Участвам в международен проект „Среден и късен палеолит в България в контекста на 
културното развитие през палеолита в района на Долния Дунав” координиран от Макс-
Планк Институт, Лайпциг. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член съм на комисията „Късен палеолит” към Международния съюз по праистория и 
протоистория 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2 Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 2 дипломанти – бакалавърска теза от НБУ; 
- 1 дипломант – магистърска теза от НБУ; 
- 17 студенти от НБУ и СУ, теренна практика. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 докторант в НБУ, защита в 2011 г. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
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- Лятна археологическа школа за студенти, докторанти и млади проучватели с цикъл 
лекции и дискусии организирани от екипа на международен проект„ Най-древните 
прояви на човешко присъствие на Балканите и началото на европейската култура” с 
участие на гост-изследователи в полева изследователска база при разкопките на пещера 
Козарника, и на други обекти в Белоградчишкия карст от 18 юли до 08 август. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Председател на ОС на учените в НАИМ; 
- Член на НС на НАИМ; 
- Член на Съвета за теренни проучвания към НАИМ – БАН; 
- Председател на Комисия за контрол на теренната документация към НАИМ – БАН; 
- Председател на Комисия по критериите за атестация в НАИМ; 
- Експерт – представител на НАИМ и БАН при разработката на законодателни 
инициативи и нормативни актове третиращи материя от областта на археологията, 
културното наследство, музейното дело. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ  
 
- 1 интервю в БНР за чужбина; 
- 2 участия в репортажи в централни ежедневници; 
- 2материала в местни ежедневници; 
- 3 репортажа за централни и локални български телевизии. 
 
 

доц. д-р Свобода Сиракова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователска теми, свързани с разкопки 
 
- По тема „Най-древните човешки култури в Северна България и корелацията им с 
културното развитие и палеоекологическите промени през плейстоцена в Европа”, 
който е към проекта на Секция Праистория „Културното развитие на Балканите през 
палеолита” взех участие, като ръководител в сондаж І на разкопките в пещера 
Козарника. Разкопките се проведоха в периода юли-август и обхванаха сектори 7 и 8 на 
квадрати F, G, Н в сондаж І. Продължихме разкриване на пластове от дълбочина 645 и 
до края на сезона достигнахме дълбочина 665 см. Бяха проучени долните фациеси на 
пластовете 11b.ч.п. и 11b.б.п., които са свързани със средните и по-ранни фази на 
ранния палеолит. 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- По проект „Нови данни за праисторическото кремъчно производство”, тема 
разработвана заедно с колегата Радка Златева-Узунова, обработихме и подготвихме за 
печат кремъчни ансамбли от обекти във Врачански район. Кремъчните материали са от 
селищата Градешница – Калето, Мало поле и Луканово дърво. Кремъчните ансамбли се 
отнасят към ранен халколит, както й към късен и ранен неолит. Технико 
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типологическият анализ се базира на около 500 артефакта, които се разпределят по 
следния начин: почти не се разкриват ядра, но малкият им брой показва, че са 
предимно едноплощадкови за пластини. Не се разкрива 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 и предадени за публикуване. Този проект се 
разработва по тема „Културно развитие на Балканите през холоцена в светлината на 
каменните ансамбли” свързана с проекта на Секция Праистория; 
- По проект „Палеолитни култури и плейстоценската палеосреда в България в 
контекста на Средния и Долен Дунав”, в който съм участник от българска страна, бяха 
предприети теренни обхождания в района на Враца, Мездра и Роман. Обхожданията се 
проведоха през месеците март и октомври. Бяха посетени и разучени около 30 пещерни 
находища; 
- Взех участие в работна сесия през септември и началото на октомври в София за 
встъпителна обработка и анализ на находките и данните от последния сезон на 
разкопки в Козарника. Бе подготвен годишен отчет под формата на сборник от текстове 
за предварителни публикации на резултатите от разкопките (общо 130 с., вкл. 131фиг., 
14 табл.). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в ХLІХ Национална Археологическа Конференция през месец май 2010г., 
проведена в Несебър. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Н. Сираков, Н., Гуадели,Ж.-Л., Сиракова, С., Иванова, С., Попов, В., Фернандез, Ф., 
Ферие, К., Леблан, Ж.-Кл., Танева, С., Димитрова, И., 2010. Проучвания на 
палеслитното находище в пещера Козарника, Белоградчишко през 2009 г. В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г., НАИМ – БАН, София, 2010, 23 – 26, 
вкл.3 обр.; 
- Ж.-Л. Гуадели, Сираков, Н., Сиракова,С., Иванова, Фернандез, Ф., Танева, С., 
Димитрова, И. Българо-френски проучвания на палеолита в Белоградчишко: пещера 
Козарника. - В: Българска археология 2009 ,Каталог, 2 – 5, вкл. 4 обр., София, 2010. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- С. Сиракова, Р. Златева – Узунова. Технико-типологически и суровинен анализ на 
кремъчни ансамбли от откритите селища Градешница – Луканово дърво и Градешница 
– Мало поле, Врачанско. В: Сборник в чест на проф. Василка Герасимова; 
- С. Сиракова, Р. Златева – Узунова. Кремъчен анализ от Градешница, Градището 
(Калето). В: Сборник в чест на проф. Василка Герасимова. 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- N., Sirakov, Guadelli, J.-L. and Ivanova, S., Sirakova, S., Boudadi-Maligne, M., Dimitrova, 
I., Fernandez, Ph., Ferrier, C., Guadelli, A., Iordanova, N., Kovatcheva, M., Kroumov, I., 
Leblanc, J.-Cl., Miteva, V., Popov, V., Spassov, R., Taneva, S., Tsanova, T., 2010. An ancient 
continuous human presence in Balkans and the beginning of the settlement of western 
Eurasia. The Lower Pleistocen example of Lower Palaeolithic in Kozarnika cave (North-
western Bulgaria). - Quaternary International, 2010, 94-108, 15 figs., 6 tab. 
 
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. 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител съм от българска страна на българо-немски проект „Палеолитни култури 
и плейстоценската палеосреда в България в контекста на Средния и Долен Дунав”. В 
рамките на този договор бяха предприети теренни обхождания в района Враца, Мездра 
и Роман. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2 Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант – бакалавърска теза от НБУ; 
- 5 студенти от НБУ, теренна практика. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
- Участвам в редакционната колегия на монографичния труд – Temnata Cave. 
Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria, Vol. IV: Middle Palaeolithic Sequence. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- През 2010 година изпълнявах (в продължение на 6-7 месеца) длъжността ръководител 
на Секция Праистория. 
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доц. д-р Стефанка Иванова 

 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Разкопки в пещерата Козарника (юли-август 2010). Ръководител на проучванията в 
сондаж IV във вътрешността на пещерата; 
- Ръководител на сондажни проучвания в пещерите Леярница 2 и 4, с. Младежко, 
община Малко Търново (16.09 – 10.10.2010); 
- Ръководител на теренни обхождания в землищата на селата Граматиково,Стоилово, 
Бръшлян, Младежко и Бяла вода (о-на Малко Търново) (05.09-16.09.2010). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
 - Обработка на кремъчни колекции: обработка на раннопалеолитни артефакти от 
пещерата Козарника, откритите находища при Кременете, Широка поляна, Зандана, 
Бенковски. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- N. Sirakov, J.-L. Guadelli, S. Ivanova, S. Sirakova, M. Boudadi-Maligne, I. Dimitrova, Ph. 
Fernandez, C. Ferrier, A. Guadelli, N. Iordanova, M. Kovatcheva, I. Kroumov, J.-Cl. Leblanc, 
V. Miteva, V. Popov, R. Spassov, S. Taneva, T. Tsanova. An ancient continuous human 
presence in Balkans and the beginning of the settlement of western Eurasia. The Lower 
Pleistocen example of Lower Palaeolithic in Kozarnika cave (North-western Bulgaria). – 
Quaternary International, 2010, 94 – 108. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, Св. Сиракова, С. Иванова, В. Попов, Ф. Фернандез, К. 
Ферие, Ж.-К. Леблан, С. Танева, И. Димитрова. Проучвания на палеолитното находище 
в пещерата Козарника, Белоградчишко през 2009 г. – Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София, 2010, 23 – 25; 
- С. Иванова, М. Гюрова, Ц. Цанков, Н. Спасов. Сондажно археологическо проучване в 
скалния пещерен комплекс Арката, Източни Родопи. – Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София, 2010, 29 – 32; 
- С. Иванова. Теренни обхождания в Източните Родопи: Издирване на ранни 
праисторически обекти (палеолит, неолит, енеолит – скални структури) (Бенковски, 
Орешари, Маджарово) – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 
2010, 659 - 662.  
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
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2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Ж.-Л. Гуадели, Н. Сираков, С. Сиракова, С. Иванова, Ф. Фернандез, С. Танева, И. 
Димитрова. Българо-френски проучвания на палеолита в Белоградчишко: пещера 
Козарника. – В: З. Димитров (ред.) Българска Археология 2009. Каталог към изложба. 
София, 2010, 2 – 5, ISBN 978-954-92395-9-1. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Участие в българо-френски проект за проучвания в пещерата Козарника. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Участие в международен проект „Balkan Valley Project (BVP): Survey of the Tundja 
Valley, granted by America for Bulgaria Foundation (AFB) и co-ordinated by American 
Research Center in Sofia (ръководители – доц. д-р С. Иванова и Dr. David Strait). 
 
 

доц. д-р Мария Гюрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1 Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Зам. ръководител на сондажно проучване в пещерата Голямата леярна, с. Младежко, 
община Малко Търново (16.09 – 06.10.2010); 
- Зам.-ръководител на теренни обхождания в землищата на селата Граматиково, 
Стоилово, Бръшлян, Младежко и Бяла вода (о-на Малко Търново) (10 – 16.09.2010); 
- Участие в теренна работа на обект Иваново, Шуменско (05 – 11.07.2010). 
 
1.2 Други изследователски теми 
 
Обработка на кремъчни колекции: 
  
1. Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на секцията „Материална и 
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров” – проект на Секцията; 
- Материал от раннонеолитно селище Ковачево – престой в базата в Катунци, 15-25.07 
2010; 
- Къснонеолитен ансамбъл от обект 5, ЛОТ 2 АМТ при Сърнево, община Раднево, 
разкопки – 2009 и 2010, р-л К. Бъчваров; 
- Къснонеолитен ансамбъл от обект край с. Езеро, Новозагорско, Обект 3, КМ 244+900 
– 245+300, ЛОТ 3 по трасето на АМ „Тракия”, разкопки 2010, ръководител – Т. 
Стефанова; 
- Къснонеолитен ансамбъл от обект №11/Лот 3 на АМ „Тракия”, км 258+250 до км. 
259+200, с. Биково, община Сливен; разкопки 2010, р-ли К. Велков и Т. Кънчева-
Русева. 
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2. Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на секцията „Материална и 
духовна култура на халколита в България, централна и югоизточна Европа” – проект 
на Секцията; 
- Халколитна колекция от обект Иваново, Шуменско; разкопки – 2010, ръководител С. 
Венелинова; 
- Кремъчна колекция от халколитна селищна могила Търговище; разкопки – 2010, 
ръководител К. Бъчваров, П. Лещаков 
3. Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха: 
- Ансамбъл от скален култов комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко градище, 
община Любимец, разкопки 2010, ръководител Г. Нехризов; 
- Колекция от селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, 
разкопки 2010, ръководител Г. Нехризов; 
- Колекция от селище от ранната бронзова епоха и ямен комплекс от желязната епоха 
при гр. Свиленград, разкопки 2010, ръководител Г. Нехризов; 
4. Проучване на кремъчни колекции в рамките на научния ми проект в Йерусалим: 
- „Canaanean’ blades/sickles” от селищата от РБЕ Ashqelon и Lod (Dr. H. Khalaily) и Tell 
Beth Yarah (Prof. R. Greenberg), както и реферативни сравнителни колекции от Tell 
Jemmeh (Prof. S. Rosen), както и материали от култови селища и структури в Uvda 
valley, Negev (Prof. Uzi Avner). Проучените ансамбли са подготвени и предадени за 
печат в Lithic Technology. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Международна конференция „The Lower Danube in prehistory: landscape changes and 
human-environment interactions”, 3 – 5.11.2010, Alexandria, Romania. Доклад и 
презентация на тема: Late Chalcolithic Flint Asemblages from the site Kosharna, Russe 
District; 
- EAA 16th Annual Meeting, Hague, The Netherlands, 1 – 5.09.2010. Доклад и презентация 
на тема: Flint toolkits as cultural hallmarks: Case studies from the Balkans and the Southern 
Levant; 
- Международен конгрес „7th International Congress of the Archaeology of the Ancient 
Near East (ICAANE)” – 12 – 16 of April, British Museum and the Institute of Archaeology, 
University College London. Workshop N5: Near Easter Lithic Assemblages in the Bronze 
Age (Оrganizer: Рrof. S. Rosen, Ben-Gurion University of the Negev. Доклад и презентация 
на тема: Dichotomy or convergence of prehistoric tribulum inserts: Trans-regional 
comparative analysis. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Gurova. Connotations fonctionnelles des grandes lames chalcolithiques: Exemple de la 
Bulgarie. – Archaeologia Bulgarica, 2010, XIV, 2, 1 – 10, ISSN 1310 9537; 
- M. Gurova. Chipped-stone assemblage from the prehistoric site at Harmanli. – Studia 
Praehistorica 13, 2010,169 – 195, ISSN 0204-9880. 
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2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- M. Gurova. Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tibulum): Case 
studies from Israel and Bulgaria. – Albright News 15, 2010, Jerusalem: AIAR, 9. 
 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Gurova (in print) ‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithisation: Evidence 
from Bulgaria. – In: Bonsall, C., Gurova, M., Voytek, B., Borić, D. (eds.) Balkan Flint’ in SE 
European Prehistory: chronological, cultural and social perspectives. BAR Intern. Series, 
Archaeopress (40 pp.); 
- M. Gurova (in print). Troy I-V chipped stone assemblages: functional connotations. Troia 
Publication vol. 2 (37 рр.). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- C. Bonsall, M. Gurova, C. Hayward, Ch. Nachev, N.J.G. Pearce. Characterization of 
‘Balkan flint’ artefacts from Bulgaria and the Iron Gates using LA-ICP-MS and EPMA – 
Интердисциплинарни изследвания, XXII-XXIII, 2010, 9 – 18, ISSN 0204-966 X; 
- С. Иванова, М. Гюрова, Ц. Цанков, Н. Спасов. Сондажно археологическо проучване в 
скалния пещерен комплекс Арката, Източни Родопи. – Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София, 2010, 29 – 32, ISSN: 1313-0889; 
- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев, Ц. Попова, М. 
Гюрова, П. Зидаров, К. Максуини, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални 
комплекси от коснонеолитната, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при 
с. Сърнево, Радневско (Обект 5, ЛОТ 2, АМ „Тракия”, КМ 226+600 – КМ 226+850). – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 47 – 51; 
- И. Сотиров, Т. Стефанова, П. Гатев, М. Гюрова. Спасителни проучвания край с. 
Езеро, Новозагорско, Обект 3, КМ 244+900 – 245+300, ЛОТ 3 по трасето на АМ 
„Тракия”. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 52 – 54; 
- М. Класнаков, Г. Самичкова, М. Гюрова. Сондажни пазкопки на селищна могила 
Бургас. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 61 – 64; 
- С. Венелинова, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищната могила при с. 
Иваново, Шуменско. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 
68 – 71; 
- Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила и некропол до 
с. Кошарна, Русенско. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 
73 – 75; 
- И. Илиев, Ч. Кирилов, Т. Стефанова, М. Гюрова. Спасително археологическо 
проучване на Обект №1, КМ 276+950 – 277+150, ЛОТ 4 по трасето на АМ „Тракия” в 
землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол. – Археологически 
открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 101 – 103, ISSN: 1313-0889. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
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- M. Gurova (in print). Toward the meaning of flint grave-goods: a case study from Bulgaria. 
- 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 (21 рр); 
- M. Gurova (in print). Early Neolithic settlers in Bulgaria: Flints as a proxy for identity? – In: 
D. Boric, M. Gurova (eds.). Identities of the Early Neolithic Balkans, Oxbow publisher (47 
pp.); 
- M. Gurova (in print). Dichotomy or convergence of prehistoric tribulum inserts: Trans-
regional comparative analysis. – Proceedings of the 7th International Congress of the 
Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), 12 – 16 of April, British Museum and the 
Institute of Archaeology, University College London (33 pp).  
 
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 – ”Archaeological cultures on the territory of Bulgaria and 
Serbia”. Подтема: „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 „Troia Projekt”, координиран от Университета в 
Тюбинген, Германия под ръководството на проф. Е. Pernicka. На този етап се подготвя 
многотомна публикация на проучванията на Троя;  
- Ръководител на екипа от българска страна на двустранен проект (in collaboration with 
C. Bonsall, Edingurgh University) „Pilot study of ‘Balkan’ flint sources and exchange 
networks in Neolithic SE Europe”; 
- Член на екипа от българска страна на международен проект Prehistory of the Danube 
Gorges and its Hinterlands, (под ръководството на D. Borić, Belgarde/Cardiff); 
- Член на международен проект „Средното Поморавие в неолитизацията на 
Югоизточна Европа” (под ръководството на С. Перич от Археологически Институт 
Белград); 
- Заместник-ръководител на международен проект „Balkan Valley Project (BVP): Survey 
of the Tundja Valley, granted by America for Bulgaria Foundation (AFB) и co-ordinated by 
American Research Center in Sofia (ръководители – доц. д-р С. Иванова и Dr. David 
Strait) 
- Индивидуален проект (в качеството на Mellon Fellow), спонсориран от фондация А. 
Mellon и изпълнен в Albright Institute (American Institute for Archaeological research), 
Jerusalem, Israel – 3 мес. Тема на проекта „Dichotomy or convergence of prehistoric 
agricultural flint tools (tribulum): case studies from Bulgaria and Israel”. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Пълноправен член на EAA – Европейска асоциация на археолозите; 
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- 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, Колеж дю Франс; 
- От 2009 – Чуждестранен член (статут СНН) на Екип по археометрия (Equipe en 
archéométrie auprès de) към Fonds de recherche sur la société et la culture, Québec, Canada. 
 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
Юни 2010: 
- Курс лекции по програма ERASMUS в рамките на семинар „ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO”, Instituto Politéchnico de 
Tomar, Португалия: 
1. Continuity of the Neolithisation debate: Lithic Perspective from the Balkans; 
2. The flint tools as diagnostic cultural indicators: Case study from Bulgaria; 
3. Flint knapping experimentation: between archaeology, hobby and marketing; 
4. Super blades phenomenon: Technological, utilitarian and symbolic features; 
5. Resilience and revival of tribulum inserts production: Cognitive insight of the prehistoric 
technology; 
6. Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tribulim): Case studies 
from Bulgaria and Israel; 
 
Май 2010: 
- Лекция в Albright Institute (American Institute for Archaeological Research), Jerusalem, 
Israel на тема „Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tribulum): 
case studies from Bulgaria and Israel”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния Съвет на НАИМ – БАН; 
- От май 2008 – член на управителния съвет на Асоциацията на българските археолози 
(АБА); 
- Участие в междуведомствена комисия към Министерство на културата (заповед № 
РД9К – 0237/17.11.2010) за обсъждане номинации за награди на археолози за 2010; 
- Участие в междуведомствена комисия за избор на охранителна фирма – юни 2010. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия на проект представен от Д-р Emanuela Cristiani „Reconstructing Mesolithic and 
Neolithic taskscapes in the Danube Gorges. The contribution of technological, use-wear and 
residue analyses” – за postdoctoral grant at Field Museum, Chicago, USA. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на поредицата Разкопки и проучвания; 
- Член на редколегията на Studia Praehistoriсa. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- От 1.12.2010 – Научен секретар на НАИМ – БАН. 
 
КОНКУРСИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
 
- Спечелен конкурс за научен проект в University of Edinburgh с номинатор – Prof. Clive 
Bonsall – към „Caledonian Research Foundation and the Royal Society of Edinburgh” 
(CRF/RSE), програма за ‘European Visiting Research Fellowship’. Тема на проекта: 
Comparative functional analysis of flint tools from Mesolithic and Early Neolithic sites in 
Scotland and SE Europe. 
 
 

гл. ас. д-р Крум Бъчваров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих (съвместно с доц. д-р Милена Тонкова, Секция за тракийска археология) 
спасителното проучване на ритуални комплекси от къснонеолитната, късножелязната и 
римската епоха при Сърнево, Старозагорско (АМ Тракия, ЛОТ 2, обект 5 км 226+600 - 
км 226+850). Финансиране: договор с НАПИ. Към проект на СП „Материална и 
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”; 
- Ръководих (съвместно с Петър Лещаков, Секция за праисторическа археология) 
спасителното проучване на Тел Търговище-Гарата. Финансиране: договор с МОСВ. 
Към проект на СП „Материална и духовна култура на халколита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”; 
- Ръководих (съвместно с Петър Лещаков, Секция за праисторическа археология) 
теренен обход в землищата на селата Сърнево, Пшеничево и Горно Ботево, 
Старозагорско. Финансиране: АМ „Марица-Изток”, гр. Раднево; 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 заместник ръководител в проучването на Тел Провадия-Солницата. 
Ръководител проф. д.и.н. Васил Николов. Към проект на СП „Материална и духовна 
култура на халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Радиовъглеродно датиране на серия проби от животински кости от къснонеолитни 
ритуални структури от Сърнево, Старозагорско, в Scottish Universities Environmental 
Research Centre, Великобритания; 
- Химически и рентгенови анализи на отложения върху къснонеолитни керамични 
съдове от Сърнево, Старозагорско; 
- Анализ на суровини и суровинни източници за къснонеолитни каменни сечива и 
инструменти от Сърнево, Старозагорско; 
- Подготовка на албум и документален филм по проект „България – историческа памет 
и национална идентичност”, ФНИ; 
- Анализ на състоянието и ресурсите на научноизследователски центрове по проект 
„Археометрия, биоархеология и консервация: анализ на състоянието на проучванията и 
ресурсите в България”, Министерство на културата. 
 

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- ХХІХ регионална среща на археолозите от Югоизточна България, Стара Загора, 12 
февруари 2010 г. Участвах с доклад „Къснонеолитни ритуални структури при Сърнево, 
Старозагорско; 
- Хумболтов симпозиум „Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa”, 
Провадия, 30 септември – 4 октомври 2010 г. Участвах с доклад „Salzgewinnung und 
Grenzen: das Innerhalb und Außerhalb bei Provadia-Solnitsata”. 
 
б) В чужбина 
 
- 16-та годишна конференция на Европейската асоциация на археолозите, Хага, 
Холандия, септември 2010 г. Участвах с доклад „Body manipulation in Neolithic Thrace: a 
case study”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- K. Bacvarov, V. Bozhilov, E. Anastasova. The prehistoric site at Harmanli, southeast 
Bulgaria. – Studia Praehistorica 13, 2010, 135 – 168, ISSN 0204-9880; 
- K. Bacvarov, V. Becker. Book Review: D.W. Bailey. Prehistoric Figurines. – Studia 
Praehistorica 13, 2010, 351 – 360, ISSN 0204-9880. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Бочваров. Неолитические захоронения в сосудах из юго-восточной Европы: 
возникновение обряда. – Краткие сообщения института археологии, 224, 2010, 115-135. 
ISSN 0130-2620; ISBN 978-5-9551-0433-1. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
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- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев, Ц. Попова, М. 
Гюрова, П. Зидаров, К Максуини, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални 
комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при 
с. Сърнево, Радневско (обект 5, ЛОТ 2, АМ Тракия, км 226+600 – км 226+850). – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 47-51. ISBN 13130889. 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на Тел Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. София, 2010, 65 – 68, ISBN 13130889. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- K. Bacvarov. Neue Erwägungen zu Malăk Preslavec: Die frühneolithischen Bestattungen. – 
In: V. Becker, M. Thomas & A. Wolf-Schuler (Hrsg.) Zeiten – Kulturen – Systeme. 
Gedenkschrift für Jan Lichardus. (Schriften des Zentrums für Archäologie und 
Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 17). Langenweißbach: Beyer & Beran, 2009, 39 – 
45, ISBN 13 978-3-941171-34-3. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Бъчваров, М. Тонкова. Култови комплекси от къснонеолитната, късножелязната и 
римската епоха при Сърнево, Радневско. – В: З. Димитров (ред.). Българска археология 
2009. Каталог към изложба. София: Национален археологически институт с музей, 
2010, 17-18, 20, ISBN 978-954-92395-9-1; 
- К. Бъчваров. Сол и граници: пространството в Провадия-Солницата. – В: В. Николов 
(ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия. Солницата. 
София, 2010, 64 – 68, ISBN 9789549472028; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Е. Анастасова, М. Люнчева, К. 
Бояджиев. Каталог. – В: В: В. Николов (ред.). Солта е злато. Праисторически 
солодобивен център Провадия. Солницата. София, 2010, 87 – 155, ISBN 9789549472028. 
 
2.5. Научнопопулярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Г. Марков, В. Николов, Р. Попов, Р. Богданова, М. Каймакамова, В. Божинов, К. 
Бъчваров, Е. Троева-Григорова, С. Недев. България. Историческа памет и национална 
идентичност. Институт за исторически изследвания при БАН. София, 2010, ISBN 
9789542903031. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Институт по археомитология, асоцииран член; 
- Европейска асоциация на археолозите, редовен член; 
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- 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 
 
- ПУ „Паисий Хилендарски”, Праисторическа археология, упражнения, 60 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на 1 дипломант, Нов Български Университет; 
- Лятна практика на 2 студенти от Нов Български университет, 5 студенти от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, 1 студент от Белградския университет. 
 
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 и Studia 
Praehistorica. 
 
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. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участвах с материали от ръководени от мен археологически разкопки и постер във 
временната изложба „Българска археология 2009”. 
 
 

гл. ас. д-р Виктория Петрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Съръководител на спасителни археологически проучвания на къснонеолитен обект 21, 
лот 3, АМ Тракия, до с. Хаджидимитрово, Ямболско (12.07-31.08.2010); 
- Съръководител на аварийни археологически проучвания на къснонеолитно светилище 
Любимец-Дана бунар 2 (29.10-4.11.2010 г); 
- Зам. ръководител на археологическите проучвания на тел Провадия-Солницата (1.09 – 
29.09.2010 г.). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на археологическите материали от къснонеолитен обект 21, лот3, АМ 
Тракия, до с. Хаджидимитрово, Ямболско (април и октомври 2010). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в работна среща по проект „Диагностика с лазерни методи в археологията” с 
презентация на тема: Цели и проблеми на технологичния анализ на праисторически 
комплекси от каменно-медната епоха в Тракия и Причерноморския регион; 
- Участие в 49 НАК, Несебър с доклад на тема: Археологически проучвания на 
къснонеолитен обект до с. Хаджидимитрово, Ямболско; 
- Участие в ХХІХ регионална среща на археолозите от югоизточна България, Стара 
Загора, 12-13.02.2010 г. Доклади: Археологически проучвания на къснонеолитен обект 
Хаджидимитрово, Ямболско; Археологически проучвания на селищна могила Караново 
през 2009 г.; 
- Участие в Хумболд-колег: Сол и злато: ролята на солта в праисторическа Европа, 
Провадия 30.09 – 4.10, 2010 г. Доклад: Tell Provadia-Solnitsata: la culture de chalcolithique 
moyen Hamangia IV en contexte du littoral occidental de la mer Noire. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Петрова. Археологически проучвания на къснонеолитен обект №21, ЛОТ 3, АМ 
Тракия (км 275+250 – 276+100) при с. Хаджидимитрово, община Ямбол. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 54 – 56, ISSN: 1313-
0889; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на тел Провадия-Солницата. - В: Археологически открития и разкопки през 
2009 г. София, 2010, 65 – 68, ISSN: 1313-0889; 
- В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, М. Люнчева. Археологически проучвания на 
тел Караново, Новозагорско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 97 – 99, ISSN: 1313-0889. 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Петрова. Къснонеолитен обект Хаджидимитрово, Ямболско. – В: Българска 
археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 8-9, ISBN: 978-954-92395-9-1; 
- В. Петрова. Разцвет на селището през средната каменно-медна епоха (4650 – 4500 пр. 
Хр.). – В: Николов, В. (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен център 
Провадия-Солницата. София, 2010, 44 – 53. 
 
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 6 студенти от НБУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на междуведомствена комисия за установяване степента на проученост на обект 
25, лот 4, АМ Тракия до с. Маленово, община Стралджа и обект 27, лот 4, АМ Тракия 
до с. Деветак, община Карнобат (25 – 27.08.2010 г.); 
- Член на междуведомствена комисия за установяване степента на проученост на обект 
2, лот 2, АМ Тракия до с. Сърнево, община Стара Загора (10.2010 г.). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с материали и постер във временната изложба „Българска археология 2009”. 
 
КОНКУРСИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
 
- Специализант на програма Аndrew Mellon, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, януари 2010 г. 
 
 

гл. ас. д-р Калин Димитров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- През последната година усилията ми са съсредоточени върху подготовката на 
разделите за медните и златните находки от Варненския енеолитен некропол /ВЕН/, 
които ще бъдат отделни студии в дълго чаканата публикация на този паметник. С 
неоценимото съдействие на колегите от РИМ – Варна имах възможност да работя ad 
autopsiam свободно и неограничено по време с металните находки от некропола през 
периода януари – юни и през ноември 2010 г. Общо съм прекарал повече от 3 месеца 

51 
 



във фонда на музея. Работата във Варна е финансирана по проект на НФНИ: 
Археометрично изследване на златните находки от Варненския енеолитен некропол и 
идентифициране на източниците на злато, Софийски университет, ръководител проф. 
И. Кулев. Тук е мястото да отбележа, че проектът не получи навреме втория транш и 
работата ми във Варна беше финансирана с лични средства.  

Етап на работа с медните находки от ВЕН: 
Изготвени са прецизни рисунки на всички находки (общо 174 предмета), уточнени са 
типологическите определения, направени са описания на находките с акцент върху 
следите от употреба, остатъци от технология на изработка. Събраната информация е 
организирана като база данни с формализирани описания, позволяващи бързо 
сортиране, търсене и по нататъшна обработка. Данните за медните предмети са 
прехвърлени в каталожното описание на гробните комплекси.  

Етап на работа със златните находки от ВЕН: 
Изготвена е електронна база данни на златните находки от Варненския 

енеолитен некропол включваща данни за вида находка, инв. №, теглото й, описание на 
находката, комплекс на откриване (гроб №), изготвената документация (рисунки и 
снимки), данни от физикохимични изследвания. Досега в базата данни са включени 
2882 находки (отделни предмета), от които 1742 са цялостно обработени: изготвени са 
съответните рисунки, снимки (общо над 8000), описания, дадени са типологически 
определения. Базата данни е попълнена на английски, за да се улесни следващата 
съвместна работа по международни изследователски проекти. При работата с 
обработените досега 1742 находки са описани съответните диагностични технологични 
признаци. Изготвени са макро снимки на технологичните следи. Описани са 
утилизационните следи.  

Археологическата работа със златните предмети от ВЕН върви успоредно с XRF 
измерване на всички предмети от некропола за установяване химическия състав на 
находките (основна дейност по проекта на НФНИ). Самото изследване (измерване) се 
извършва от колегите от ХФ на СУ, но цялата работа, която позволява резултатите от 
измерването да се отнесат към конкретен предмет, е извършена от мен: уточняване на 
инвентарни номера, описание на реда на измерване на композитни инвентарни номера 
(например нанизи с мъниста). Към момента разполагаме с данни за химическия състав 
на 2822 златни находки от ВЕН (не са измерени само находките от т. н. Гроб №1 и тези, 
които са на изложби в чужбина). Като предварителен резултат може да се посочи, че 
химическият състав потвърждава хипотезата, че източник златото на ВЕН са разсипни 
находища. Към момента могат да се различат поне 3 различни големи химически групи, 
отразяващи вероятно и различни източници. Локализацията им ще бъде предмет на 
проучвания и сравнителен анализ през 2011 и 2012 година съвместно с геолози от ГГФ, 
СУ.  

Във връзка с работата по подготовката на публикацията на каталога на ВЕН 
координирах и организирах дигитализирането на полевата фотодокументация.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- В резултат на съвместната работа с геолозите от ГГФ, СУ бeше изготвена програма 
Gold, copper mining and geoarchaeology in Central Bulgaria, която беше предложена и 
приета в рамките на съпътстващите събития на 20th General Meeting of the International 
Mineralogical Association Budapest 21 – 27 august 2010, Fild Trip programm BG1; 
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- На 29 август 2010 пред участниците представих доклад The First Metals: The Anatolian 
and the Balkan cases. 
 
б) В чужбина 
 
- Участвах в The Early Balkan Metallurgy Workshop, проведен в Прокуплие, Сърбия, 
където на 16 октомври 2010 година представих доклад CCrruucciibblleess  ffrroomm  CChhaallccoolliitthhiicc  aanndd  
EEaarrllyy  BBrroonnzzee  aaggee  ssuubbmmeerrggeedd  sseettttlleemmeennttss  aatt  SSoozzooppooll.. 
 
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 2010 г. 
 
- K. Dimitrov. Short history of the Balkan peninsula, Acta Mineralogica-Petrografica, Fild 
Guide Series, 2010, Vol. 5, 13 – 19, 31-32, ISBN 978-963-306-037-7. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Участник съм в проект Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen 
des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, Tubingen Universitat, ръководител проф. Е. 
Перницка. В рамките на този проект, планиран през 2008, но стартирал едва през тази 
година, досега е проведена координационна среща през декември 2010 година, на която 
беше уточнена програмата за работа през 2011 г. На тази среща представих доклад 
Varna Gold Study: An Archaeological Point of View on the Objects. Основната работа по 
българо-немския проект ще се проведе през 2011 г.  
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Водя курс по Археологическа фотодокументация в магистърската програма по 
Археология на СУ. Курсът се провежда като практически занятия и лекции със 
студенти от първи курс, общо 45 часа (3 х 15), зимен семестър; 
- През 2010, летен семестър, водих курс Металургията през каменномедната епоха в 
Югоизточна Европа, 30 часа, магистърска програма по археология НБУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на експертния съвет на Център по подводна археология, Созопол. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
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- Автор съм на частта за културното наследство под вода в доклада за ОВОС за 
нефтопровода Бургас – Александруполис в българския участък. 
 
 

археолог-проучвател Татяна Стефанова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участвах като научен ръководител в спасително археологическо проучване на обект 
№3, ЛОТ 3, км 245+200 – 245+400 по трасето на АМ Тракия през периода 13.07 – 
28.08.2010 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. 
Проучената площ е малко повече от 3000 кв. м, като близо 2300 кв. м бяха проучени 
посредством машинни траншеи. Основните усилия през 2010 г. бяха съсредоточени в 
проучването на установения през 2009 г. ров и другите вкопани структури – над 30 ями 
и недълбоки вкопавания с неправилна форма. Ровът излиза извън очертанията на 
сервитута на автомагистралата и неговото пълно проучване не бе завършено в рамките 
на този проект. В запълнителя на рова, голямата част ямите и вкопаните структури бяха 
открити голямо количество фрагменти от керамични съдове, сечива от огладен камък и 
кремък, както и предмети от керамика кост и др.), които се датират в края на късния 
неолит. Изключение прави яма 14, материалите от която я отнасят към ранната желязна 
епоха. В орницата бяха установени единични фрагменти от периода 4 – 6 в., както и 
такива от османския период. Финансиране: по договор между НАИМ – БАН и Агенция 
„Пътна инфраструктура”. Към проект на СПА „Материалната култура през неолита 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 01.06 – 10.07. 2010 г. и 10.10 – 07.12.2010 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 са съществували структури от къснонеолитно 
селище, разрушено от последвала по-късна активна стопанска и строителна дейност. 
През 2010 г. бяха установени къснонеолитни ями и вкопани 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 Агенция 
„Пътна инфраструктура”. Към проект на СПА „Материалната култура през неолита в 
българските земи”. 
 
1.1. Други изследователски теми 
 
- Обработване на къснонеолитните материали, придобити от спасително 
археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 3, км 245+200 – 245+400 по трасето на 
АМ Тракия. Към проект на СПА „Материалната култура през неолита в българските 
земи”; 
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- Обработване на къснонеолитните материали, придобити от 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”. 
Към проект на СПА „Материалната култура през неолита в българските земи”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- И. Сотиров, Т. Стефанова, Й. Гатев, Цв. Попова, М. Гюрова. Спасителни 
археологически проучвания край с. Езеро, Новозагорско, обект 3, км 244+900 – 
245+300, ЛОТ 3 по трасето на АМ Тракия. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. София, 2010, 52 – 54, ISSN 1313-0889. 
 
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. През 2010 г. по проекта не бе осъществена никаква дейност 
поради липса на финансиране. Ръководители на проекта: ст. н. с. д. и. н. Васил Николов 
и Снежана Горянова (НАИМ – БАН). Срок на проекта: 2010 – 2012 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. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководих 6 студенти от СУ „Св. Кл. Охридски” по време на спасителното 
археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 3, км 245+200 – 245+400 по трасето на 
АМ Тракия през периода 13.07. – 28.08.2010 г.; 
- Ръководих 2 студенти от СУ „Св. Кл. Охридски” по време на спасителното 
археологическо проучване на обект №1, ЛОТ 4, км 276+950 – 277+150 по трасето на 
АМ Тракия през периода 01.06 – 10.07.2010 г. и 10.10 – 07.12.2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участвах в комисия по приемане на превод от български на английски език на 
резюмета на статии за изданието на НАИМ – БАН „Епиграфика, нумизматика и 
сфрагистика”, том 6, 2010 г. като член на комисията. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
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- Представих писмено становище пред Агенция „Пътна инфраструктура” относно 
спасителното археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 3, км 245+200 – 245+400 по 
трасето на АМ Тракия през периода 13.07 – 28.08.2010 г. 
 
 

археолог-проучвател Елка Анастасова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участвах като член на екипа на археологическите разкопки на тел Провадия – 
Солницата, гр. Провадия. Ръководител на екипа проф. д.и.н. Васил Николов. Работата 
протече в рамките на 2 месеца (август-септември и първите дни на октомври 2010г.). 
През тази година бе почистен района на халколитния производствен комплекс. 
Продължи работата на могилата, като започна работа в северозападния сектор, на 
мястото на сондажи ІХ и Х от 2005 г. (Към проекти на СП „Материална и духовна 
култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров” и 
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на кремъчна колекция от селище от ранната желязна епоха при с. Загорци. 
Автомагистрала Тракия, ЛОТ 2, обект 18; 
- Обработка на част от колекцията каменни артефакти от селище от ранната желязна 
епоха при с. Загорци. Автомагистрала Тракия, ЛОТ 2, обект 18; 
- Обработка на част от колекцията каменни артефакти от късния неолит от Дрянова 
могила, с. Езеро, Новозагорско. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в организационния комитет на международен Хумболтов симпозиум „Сол и 
злато. Ролята на солта в праисторическа Европа” – 30 септември – 4 октомври 2010 г., 
Провадия, България. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- K. Bacvarov, V. Bozhilov, E. Anastasova. The prehistoric site at Harmanli, southeast 
Bulgaria. – Studia Praehistorica 13, 2010, 135 – 168, ISSN 0204-9880. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
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- Е. Anastassova. Geometric Microliths from the Lyubimets Late Neolithic Pit Sanctuary. – 
В: Хр. Попов, А. Божкова (ред.). Сборник в памет на проф. Велизар Велков. Сборник в 
памет на професор Велизар Велков. София 2009, 23 – 25, ISBN 978-954-400-005-9; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на Провадия-Солницата. - Археологически открития и разкопки през 2009, 
София, 2010, 65 – 68, ISSN: 1313-0889; 
- В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, М. Люнчева. Археологически проучвания на 
тел Караново, Новозагорско. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 97 – 99, ISSN: 1313-0889. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Е. Анастасова. Кремъчни артефакти с малки размери от къснонеолитно ямно 
светилище Любимец. – В: Сборник в чест 70 години Василка Герасимова. 
 
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 2010 г. 
 
- Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата, (ред.) В. 
Николов, София, 2010, ISBN 978-954-9472-02-8. – Каталог към изложба създадена като 
съвместен проект на Националния археологически институт и музей – БАН и 
Историческия музей – Провадия. Представянето в Провадия е във връзка с 
организирания там хумболтов симпозиум (Humboldt-Kolleg) с тема „Сол и злато: 
ролята на солта в праисторическа Европа” (30.09 – 4.10.2010 г.). – Е. Анастасова - 41 
каталожни единици. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия по отчисляване на непрофилна литература към библиотеката на 
НАИМ – БАН. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в организацията на изложбата „Солта е злато. Праисторически солодобивен 
център Провадия-Солницата” – от 30 септември-12 октомври 2010, Исторически музей 
Провадия и от 26.10.2010 до 23.01.2011 в Национален археологически музей. Във 
връзка с изложбата изработих 5 тематични постера и оформих технически голяма част 
от общият брой постери включени в експозицията. 
 
 

археолог-проучвател Иван Вайсов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- През 2010 год. бях научен ръководител на теренните проучвания на н. с. Промахон-
Тополница (сектор Тополница). През годината бяха извършени археологически 
проучвания, с метода на геомагнетиката, като целта бе да се обследва територията на 
сектор Тополница и да се обвържат получените резултати с резултатите от 
геоелектриката направени в сектор Промахон. За разлика от изследванията с методите 
на геоелектриката, където измерването на привидното електрическо съпротивление на 
почвата чрез емитиране на ток между вертикално забити в земята електроди позволи 
установяването на граници и почвените характеристики на седиментите, индикации 
очертаващи наличните археологически структури и в дълбочина, геомагнитните 
изследвания, основаващи се на измерване стойностите на тоталния вектор на 
магнитното поле на земята, отчете относително отчетливо следите в локалното 
магнитно поле, променяйки ориентацията на намагнитените ферочастици, съдържащи 
се в почвата, но не отчете тяхната стабилност във дълбочина. При софтуерната 
обработка на данните от геомагнитните измервания се получи магнитна карта на 
района, на която можаха да бъдат установени границите и планировката на 
археологическите, вероятно горели, структури. Липсата на информация са 
регистрираните структури в дълбочина обаче налага проверка на регистрираните 
обекти и с метода на геоелектрика, което ще бъде направено през 2011 г. 
 
1.3. Други изследователски теми 
 
- През 2010 г. продължих да работя 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 и 
сектор Тополница). Финансирането на проучванията на материалите от сектор 
Промахон са гръцката страна, а на тези от сектор Тополница от ФНИ. 

През 2010 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 бяха събрани 6 цели керамични форми украсени с битум, част от 
които непознати до сега. Резултатите от изследването представляват изключителен 
интерес по отношение изследването на украсената с битум керамика характерна за 
късно неолитната култура Тополница-Акропотамос. 

През 2010 г. продължи статистическата обработка и на материалите от сектор 
Тополница, като бяха отчетени още 25 000 керамични фрагмента. Ръководител на 
проекта от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова, а от гръцка – 
Хайдо Кукули-Хризантаки. 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 2010 г. не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР. 
Финансирането на проекта е съвместно – от гръцката и от българска страна. 
- През 2010 г. продължих работата по гръцки Проект „Skala Sotiros” – за обработка, и 
публикуване на резултатите от археологическите проучвания на ранно-бронзовото 
селище Скала Сотирос на о. Тасос, Гърция. В проекта участвам в колектива 
обработващ керамиката и участвам в разработване на темата за стратиграфията и 
хронологията на обекта. 

През 2010 г. завърши статистическата обработка на керамиката, като въведените 
в електронната база от данни на Скала Сотирос статистически единици са 6845. 
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Резултатите от статистическата обработка на керамиката са представени в обобщен 
отчет за работата през 2010 г. Ръководител на проекта: Хайдо Кукули-Хризантаки 
(Гърция). Срок на проекта: 2009 – 2011 г. Финансирането на проекта изцяло е от 
гръцката страна. През 2010 г. не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР. Работата 
с материалите от Скала Сотирос е към проект на СП „Проучвания на тракийската 
култура в българските земи през бронзовата епоха” с отговорник доц. д-р. Стефан 
Александров; 
- През 2010 г. продължих работа по проект ДО 02-206/17.12.2008 год. „Кадастрална 
политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото 
наследство в Кюстендилска област” По тази задача дейността ми през 2010 год. беше 
съсредоточена върху следното: 
 И през 2010 г. продължих с набирането на 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 НИНКЦ), 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). 
- Продължих работа по попълването на дигиталната кадастрална карта на гр. 
Кюстендил с новопостъпващата информация (вид на паметника, датировка, 
геодезическа информация и т.н.) археологически структури. Дигиталният кадастрален 
план на гр. Кюстендил бе допълнен с новата археологическа информация добита при 
строителните работи по поставяне на новата ВиК мрежа на града. При тази работа бяха 
прецизирани местоположенията на античните кули и входовете на укрепителната стена 
на Пауталия. 
 И през 2010 г. 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 и изготвяне на 3D модели на антични градски 
структури.  Ръководители на проекта: чл. кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова. Срок на 
проекта: 2009 – 2012 г. Работата по проекта е към проекти 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 
каменномедната епоха в българските земи в контекста на Балканския полуостров”, с 
ръководител ст. н. с Я. Бояджиев; 
- През 2010 г. продължих 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 2010 год. беше съсредоточена върху обработка и анализ на 
праисторическите материали от територията на Средна Струма както и върху GIS и 
ландскейп анализ на териториите, в които попадат те. Ръководители на проекта: чл. 
кор. на БАН, проф. д-р. Х. Тодорова. Срок на проекта: 2009 – 2011 г. Работата по 
проекта е към проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров” с отговорник проф. д-р. В. 
Николов, ”Материална и духовна култура на каменномедната епоха в българските 
земи в контекста на Балканския полуостров”, с ръководител ст.н.с Я. Бояджиев и 
„Проучвания на тракийската култура в българските земи през бронзовата епоха” с 
отговорник доц. д-р. Стефан Александров; 
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- През 2010 г. започнах работа по проект ДИД 02/26/17.12.2009 год. „Екологичните 
кризи в България през холоцена – VІІ–ІІІ хил. пр. Хр.” По тази задача дейността ми през 
2010 г. беше съсредоточена върху следното: 
 Във връзка с изпълнение целите на проекта, съвместно с екипа работещ по 
темата от страна на Център по тракология „проф. А. Фол” работих по пререгистрация 
на потъналите праисторически селища по българското Черноморие. 
 През годината събрах и научната информация за праисторически обекти от VІІ–
ІІІ хил. пр. Хр. тези с опожарени финални хоризонти и подготвих база от данни за 
промените в климата, обединяващи резултатите от международните сонди Camp 
Century, Dye-e, GRIP, GISP2, RENLAND и NorthGRIP на Гренландските ледници и 
сондите VOSTOK и EPICA на Антарктическия ледник. Ръководител на проекта: проф. 
д-р. Кирил Йорданов. Срок на проекта: 2010–2013 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, „Материална и духовна 
култура на каменномедната епоха в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”, с ръководител ст.н.с Я. Бояджиев и „Проучвания на тракийската 
култура в българските земи през бронзовата епоха” с отговорник доц. д-р. Стефан 
Александров. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в „Национална археологическа конференция” – в град Несебър. 
 
б) В чужбина  
 
- Участие с общ доклад на „I. 8th European Paleobotany-Palynology Conference, Budapest, 
6 – 10 July 2010”. 
 
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”, безсрочен, ръководител от българска страна: чл. кор. на БАН, 
проф. д-р. Х. Тодорова.  
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- През 2010 г. участвам в научния екип обработващ материалите от Скала Сотирос (о. 
Тасос) – ранна бронзова епоха (фаза Скала Сотирос). Като член на екипа участвам в 
подготовката на материалите за печат.  
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член съм на „Гръцкото археологическо дружество”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
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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 разгледан модел за регистрация, 
документация, и съхранение управление на информация за културно-историческото 
наследство в Кюстендилска област, включваща. По този проект изготвих и писмена 
експертиза за състоянието на изследваният и концепция за „Институционалното 
развитие” – управление и разпространение на информацията, степента на достъпност 
до информацията, списък на сегашните и бъдещи ползватели на кадастралната 
информация за културно историческото наследство в областта и т. н. 
 
12. Координатор на проекти извън НАИМ – БАН 
 
През 2010 г. бях координатор на четири научни проекта: 
 
- Координатор съм на проект ДО 02-206/17.12.2008 год., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДО 02-276/18.12.2008 год., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДИД 02/26/17.12.2009 год., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДТК 02/57/17.12.2009 год., проект финансиран от ФНИ. 
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II.2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ 
 
Основни научни проекти на секцията: 
 

• Проучвания на тракийската култура в българските земи през бронзовата 
епоха; ръководител доц. д-р С. Александров 

• Етнокултурна характеристика на древна Тракия ІІІ – І хил. пр. Хр.; 
ръководител доц. д-р С. Александров 

• Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия; ръководител доц. 
д-р Д. Гергова 

• Тракийска култура в българските земи през желязната епоха; ръководител доц. 
д-р М. Тонкова 

• Археологическа карта на България; ръководител д-р Г. Нехризов 
 
 

доц. д-р Стефан Александров (Ръководител на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на археологически разкопки на селище от КБЕ до с. Балей, 
община Брегово; 
- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на селище от РБЕ до с. 
Антимово, община Видин; 
- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на надгробна могила до 
с. Овчарци, община Раднево; 
- Научен консултант на археологически разкопки на некропол от КБЕ до с. Балей, 
община Брегово; 
- Научен консултант на спасителни археологически разкопки на обект от ІІ хил. пр.Хр. 
до с. Биково, община Сливен. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка на публикация за резултатите от проучванията на селище от КБЕ до с. 
Балей (1970-1989 г); 
- Ръководител на екипа от НАИМ, участвуващ в проекта ARCITEC (археологически 
център за интердисциплинарни технологии за документация и интерпретация на 
паметници на културно-историческото наследство; 
- 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. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в ХLІХ Национална археологическа конференция, Несебър – май 2010 г., с 
доклад на тема: Проучвания на бронзовата епоха в българските земи през 2009 г.  
 

62 
 



2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- St. Alexandrov. Prehistoric barrow graves with extended inhumations between Danube and 
Balkan range. Studia Praehistorica, 13, 2010, 277 – 292. (ISSN 0204-9880); 
 
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 2010 г. 
 
- St. Alexandrov. Forth – second millennium BC barrow graves in North Bulgaria. – In: 
Реката и времето. Тутракан, 27 – 40. ISBN 978-954-8198-06-6; 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Ст. Александров. Стратиграфия и хронологическа позиция на могилните гробове от 
ранната бронзова епоха във Врачанско. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris 
Stephcae Angelova (Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V), София 2010, 
41 – 55. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител от българска страна по проект TOPOI Spatial Effects of Technological 
Innovations and Changing Ways of Life; 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Теоретична археология СУ – 60 часа; 
- Егейските цивилизации, ВТУ – 45 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 2 дипломанти. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 докторант. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на Съвета за теренни проучвания; 
- Участие в 4 експертни комисии на МК за приемане на резултати от спасителни 
археологически разкопки – 2 по АМ „Тракия”, 1 – АМ – „Марица” и 1 – Ада тепе. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия на Богдан Атанасов за придобиване на научна и образователна степен 
доктор в НБУ. 
 
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”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране на изложба „Балей – 40 години археологически проучвания” в РИМ – 
Видин. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на ДС на НАИМ – БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН. 
 
 

гл. ас. д-р Таня Христова (Секретар на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект 10, ЛОТ 3, 
АМ „Тракия”, землище на с. Биково, община Сливен. Обектът се проучва за трета 
поредна година и представлява ритуален комплекс от ІІ хил. пр. Хр. Изцяло се завърши 
проучването на регистрирания ров, около който са вкопани многобройни ями с 
различна големина, форма и дълбочина. Във вътрешното му пространство бяха 
проучени още няколко ями. Разкри се и входът на рова. На запад от него бяха разкрити 
и изцяло проучени вкопани структури с различна форма и големина, в които откритият 
материал се отнася към същия период, в който се датира и ровът; 
- Съръководител на археологическите разкопки на къснобронзов некропол в с. Балей, 
община Брегово. Проучиха се над единадесет гроба с трупоизгаряне, при които пепелта 
е поставена в урни. Върху някои от урните е поставен друг съд, в повечето случаи купа, 
като похлупак; 
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- Заместник ръководител на археологическите разкопки на къснобронзовото селище в с. 
Балей, община Брегово. Работата беше концентрирана около почистването на 
профилите и уточняване стратиграфията на отдавна проученото селище; 
- Заместник ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от 
Раннатa бронзова епоха в м. Гриндур, землище на с. Антимово, община Видин. 
Проучиха се вкопани структури от култура Коцофени, в които се откриха цели и 
фрагментирани керамични съдове, кости и каменни предмети. 
 
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 доц. д-р Стефан Александров: Late 
Bronze Age Baley in Northern Balkans, финансиран от The Shelby White – Leon Levy 
Program for Archaeological Publications, Harvard University, Semitic Museum. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Т. Христова. Брадва с втулка от средната бронзова епоха. – Археология, 2010, 101 – 
105, ISSN 0324-1203; 
- Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания на обект 10 (км 
257+200- 257+400), ЛОТ 3, по АМ Тракия, в землището на с. Биково, община Сливен. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г.,София 2010, 123-126, ISSN 1313-0889 
- Т. Христова, Ил. Илиев. Археологически проучвания на надгробна могила в м. 
Бежаната, гр. Дългопол. – Археологически открития и разкопки през 2009 г.,София 
2010, 264 – 266, ISSN 1313-0889; 
- С. Александров, Т. Христова. Спасителни разкопки на надгробна „Куртова” могила в 
района на ЕК „Марица – Изток”. – АОР през 2009 г., София 2010, 260 – 262, 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 2010 г. 
 
- T. Hristova. Tei І-ІІІ vessels south of the Danube and their distribution outside the cultural 
areal. – In: Реката и времето. Тутракан 2010, 41 – 46, ISBN 978-954-8198-06-6; 
- Т. Христова. Брадва с дупка от бронзовата епоха от с. Телиш, Плевенско. В: ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” и българската археология, Велико Търново, 2010, 127 – 129, 
ISBN 978-954-524-743-9; 
- Т. Христова. Гробни комплекси от средната бронзова епоха от Югоизточна България 
в контекста на културното развитие в Долнодунавския басейн. – В: Югоизточна 
България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 16 – 21, изд. Зограф, ISBN 978-954-
15-0221-1. 
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2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Т. Христова. За една група сърпове от територията на България. – В: Сборник в памет 
на Д. П. Димитров. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания в землището на с. 
Биково, община Сливен. НАИМ – БАН, Българска археология 2009, Каталог към 
изложба, София 2010, 24 – 26. (ISBN 978-954-92395-9-1); 
- Таня Христова. Археологически проучвания на надгробна могила в м. Бежаната, гр. 
Дългопол. НАИМ – БАН, Българска археология 2009, Каталог към изложба, София 
2010, 49-51. (ISBN 978-954-92395-9-1). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Трима студенти от СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в междуведомствена комисия със заповед на Министъра на културата за 
предаване на Обекти №11, №18 и №18А, ЛОТ 3, по трасето на АМ „Тракия” и 
определяне на новооткрити обекти по ЛОТ 2 и ЛОТ 3 на АМ „Тракия”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Участие в редколегията на „Археологически открития и разкопки”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране на изложба „Балей – 40 години археологически проучвания” в РИМ – 
Видин. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за тракийска археология. 
 
 

доц. д-р Анелия Божкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Съръководител на спасителни разкопки на обект 25 по трасето на АМ „Тракия”, с. 
Маленово, Ямболско. Допроучване на комплекс от 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 – октомври 2009 година. Проучени са над 3000 кв. м. площ и 300 
гробни съоръжения от различни археологически епохи. Финансиране – община 
„Несебър”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Доклад на 49-та национална археологическа конференция в гр. Несебър, май 2010 г. 
на тема „Нови данни за ранните векове на дорийска Месамбрия”; 
- Участие в годишна регионална конференция на музеите от Югоизточна България в 
Стара Загора с доклад на тема „Спасителни разкопки на некропола на Месамбрия през 
2009 г.”, февруари 2010 г. 
 
б) В чужбина 
 
- Постер на международен симпозиум върху антични амфорни печати в Атина, 
февруари 2010 г., на тема „Englyphic Amphora Stamps from Barbarian Contexts in the 
Western Black Sea Coast and the Hinterland of Southern Thrace”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- А. Божкова. Чернофирнисова керамика от класическата епоха в България – актуален 
прочит на проблема. – Археология 2010, кн. 1-2, 18-28; 
- А. Божкова, А. Петрова. Спасително проучване на обект 25, лот 4, по трасето на АМ 
Тракия край с. Маленово, община Стралджа. – АОР през 2009 г., София, 2010, 156 – 
158.  
- А. Божкова, Ж. Узунов. Спасителни археологически проучвания на обект 12, лот 2 на 
АМ Тракия, км 231+950 до км 232+150, в землището на с. Събрано, община Нова 
Загора. – АОР през 2009 г., София, 2010, 164 – 166; 
- А. Божкова, П. Кияшкина, Т. Марваков. Спасителни археологически разкопки в 
некропола на Месамбрия/Месемврия (парцел УПИ І общ, УПИ Х общ, кв. 54). – АОР 
през 2009 г., София, 2010, 284 – 286.  
 
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 2010 г. 
 

67 
 



- A. Bozkova Le commerce des sites indigènes entre Odessos et le Danube aux IIIe et IIe s. 
av. J.-C. selon les timbres amphoriques. – In: D. Kassab Tezgör, N. Inashvili (eds.). PATABS 
- I. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Actes de la Table Ronde 
internationale de Batoumi et Trabzon, 27 – 29 Avril 2006 (= Varia Anatolica XXI), Paris, 
2010, 103 – 106; 
- A. Bozkova La céramique à vernis noir d’époque classique dans les colonies ouest pontiques 
et l’hinterland indigène (territoire de la Bulgarie). – In: H. Trézini (ed.). Grecs et indigènes de 
la Catalogne à la mer Noire. Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-
2008) (= Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine 3), Paris, 2010, 487 – 492; 
- A. Bozkova. D. Vassileva.Un complexe de céramique monochrome des environs de 
Simeonovgrad dans la vallée du Hebros. – Pontica 42, Supplementum 1. Pontic Grey Wares. 
Constanţa, 223 – 244. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- А. Божкова. Късноархаичен керамичен фрагмент от Несебър (или още за 
основаването на Месамбрия). – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков, 
София, 2009, 143 – 147; 
- А. Божкова, К. Ников. Археологическо проучване на комплекс от ями в землището на 
с. Малко Тръново, община Чирпан – югозападен сектор. – В: Югоизточна България 
през ІІ-І хилядолетие пр. Хр. Варна, 2010, 213 – 219. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
 
- А. Божкова и др. Сенки от отвъдното. Древният некропол на Несебър. Каталог на 
изложба, София, 2010 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на лятна практика на 6 човека бакалаври и магистри. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на сборник в памет на проф. В. Велков – 2008-2010 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Научен ръководител на изложба „Сенки от отвъдното” в НАИМ. 
 
 

доц. д-р Диана Гергова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Селищна могила Дядово. Българо- японски проект. Ръководител: доц.д-р Диана 
Гергова. Финансиране – Токайски университет. През 2010 година е осъществено 
поредното геофизично проучване на селищната могила с оглед прецизиране на 
предварителните наблюдения върху укрепителната система и системата от ровове на 
могилата. Установено е наличието на втори каменен ров в западната периферия на 
селищната могила. Направени са допълнителни стратиграфски наблюдения с оглед 
събиране на материали за прецизиране на хронологията чрез С 14 в източната и 
западната половина на могилата. Продължена е работата в сондажа в западната 
половина на могилата и е потвърдено наличието на втори каменен ров, ограждащ част 
от западната периферия на могилата; 
- Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в 
Сборяново. Ръководител на проучванията – доц. д-р Диана Гергова. Проучванията през 
2010 година са осъществени през м. юли - 20 дни. Финансирането – проект МОН, с 
участието на студенти от Университета в Жешув, Полша, специализанти от 
Португалия, доброволци от Канада и Класическата гимназия в София. Осъществено е 
изследването едната от двете локализирани в ЮЗ част на могилата аномалии. Разкрита 
е вкопана в льоса двукамерна гробница с правоъгълно предверие и водещи към него 
стъпала и трапецовидна гробна камера с под- полихромна есхара. Каменна плоча е 
поставена на входа между двете камери. В източния край на предверието са открити 
погребения на кон и куче, в камерата- в центъра на есхарата и източно от нея- две 
струпвания на горели кости. Инвентарът включва железен косер, разпрашени фаянсови 
мъниста, фрагменти от лекит, рибно блюдо и положени в два дяла фрагменти от 
амфора с печат; 
- Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. 
Ръководител: доц.д-р Диана Гергова, зам. Ръководители – ас. Салкин, д-р М. Кузманов. 
Финансиране – ИМ Велинград.Разкопките са осъществени в края на м. юли и началото 
на м. август – 20 дни. В изследванията участват студенти на лятна практика от 
университета в Жешув, Полша, специализанти от Португалия, доброволци от кръжока 
„Проф. В. Велков” към Плодивски университет „П. Хилендарски”, доброволци от 
Класическата гимназия. Изследванията са концентрирани върху ритуалната зона около 
оформените като два трона скали в СЗ край на светилището. Открити са две големи 
концентрации на керамични фрагменти, ситуирани в близост до две линии от 
подредени камъни, ориентирани в посока ЮЗ – СИ. В източния край на светилището е 
разчистено голямо каменно струпване, под което са открити фрагменти от каменни 
стени, значително количество керамика и животински кости. Почистен е и участък от 
източната стена на светилището, изградена от камъни и спойка от хоросан. Установено 
е наличието на още две концентрични външни стени по източния склон. Откритите 
материали – огромно количество тракийска култова керамика, бронзови фибули, 
монети, потвърждават продължителния период на функциониране на светилището от 
началото на ранножелязната епоха до приемането на християнството от бесите; 
- Спасителни проучвания в община Стрелча. Ръководител: доц. Д. Гергов, зам.-
ръководител – д-р Н. Дерменджиев. По сигнал за разрушени структури са направени 
сондажни изследвания в района на Жаба могила. Проучванията са осъществени в 
продължение на 5 дни. Установено е наличието на култова зона със струпвания на 
натрошени съдове, животински кости и камъни западно от могилата, както и е 
установено наличието на некропол от заравнени каменни могилки. При проучването на 
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една от тях бяха открити спирална гривна и желязна гривна от края на ранножелязната 
епоха, а в периферията - вторично средновековно погребение; 
- Спасителни разкопки в Ахтопол.Ръководител: доц.д-р Д. Гергова, зам. Ръководите – 
Я. Иванов. Във връзка с прокарването на водопроводен канал, са осъществени спешни 
археологически разкопки в Ахтопол, на ул. Черно море.....В направения по трасето 
сондаж са открити материали от късноелинистическата, римската и късноантичната 
епоха, както и от ново време. Достигнатото е нивото на фиксирано при по- ранни 
спасителни проучвания жилище от късноелинистическата епоха. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната  
 
- Национална конференция, Несебър – май 2010; 
- Конференция „Опазване на културното и природното богатство на България”. 75-та 
годишнина от Пакта Рьорих. НМЗХ, 15 април 2010 – Доклад: Археологическото 
наследство на България – проблеми на опазването. 
 
б) В чужбина  
 
- Масао, Португалия – юни 2010, Международна школа: Доклад - Мегалитният генезис 
на тракийската гробнична архитектура; 
- Тир, Турция – март 2010. Международна конференция „Археология на Евразия”, 
Доклад – Тракия и Кавказ през къснобронзовата и ранножелязната епоха; 
- Париж, Франция – Седмица на културното наследство – Доклад в Българския 
културен институт – Сборяново в европейското културно наследство. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М. Н. Анкушев. Состав золотых изделий 
Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии 
(Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, 148 – 152. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г.  
 
- V. Zaykov, D. Gergova, R. Khvorov, eng. Pl. Bonev. Archaeometric studies of Thracian 
Gold objects from the National Archaeological Musеum in Sofia. – ИИ XXII-XXIII, 2010, 
София, 75–80.  
 
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 2010 г. 
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- D. Gergova. Orphic Thrace and Achaemenid Persia. – In: Achaemenid Impact in the Вlack 
sea. Communication of Powers. J. Nieling and Ellen Rehm Eds., BSS, Aarhus University 
Press, 11,2010, 67 – 86;  
- D. Gergova. Preventive archaeology in Bulgaria In: Campos de Souza, M. (ed.), 
Arqueologia Preventiva, Gestão e Mediação de Conflitos. Estudos Comparativos. Iphan-SP, 
Brasil, 2010, 193 – 208.   
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Д. Гергова. Нови данни за културата на бесите. Изследвания в района на Доспат. – В: 
Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на северозападните Родопи. 
Конференция 23-24.11.2008. София, 2010, 35 – 40; 
- Д. Гергова, Я. Иванов. Проучвания в Ахтопол – УПИ-V53 по плана на града. – АОР 
през 2009 г. София ,2010, 270-271; 
- Д. Гергова, Ил. Катевски, М. Кузманов, К. Константинов, П. Стоянов. Проучвания на 
елинистическия некропол на гетския култов и политически център в резервата 
„Сборяново”. – АОР през 2009 г. София 2010, 212 – 214; 
- Д. Гергова. Реброто на Адама в орфическото обезсмъртяване. – В: Богоизбраните 
българи. Изборник. Книга първа. Булга Медия, 2010, 62 – 70; 
- Д. Гергова, А. Салкин, Д. Байраков. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. 
– АОР през 2009 г. София, 2010, 185 – 188; 
- Д. Гергова, Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова. 
Спасителни разкопки на об. 36 АМ Тракия, ЛОТ4, при с. Драганци, община Карнобат. – 
АОР през 2009 г. София, 2010, 119 – 123; 
- D. Gergova. Preface. Dyadovo, vol. 2. B.Borisov. The Santuary of the Thracian Horseman 
and the Early Byzantine fortress. Zograf Publishing 2010, 3-4. 
- D. Gergova. Studies (Sboryanovo). – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian 
Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M. Drinov Academic Publishing House, 
2010, 57 – 61; 
- Д. Гергова. Съкровището от Вълчитрън. Един мит, преразказан в злато. НАИМ – 
БАН, 2010, 40 с. 
- D. Gergova. The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. The Lost 
Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10 – 15; 
- D. Gergova. The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia 
Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22 – 34. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
 
- Д. Гергова. Legalitas regnorum fundamentum* Култура 16/17, 30 04.2010. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Проект CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) –Grant 
Agreement № 250 445, ( Европейска комисия). 2009-2013; 
- Съпоставяне на аналитични данни за състава на паметници от благородни метали от 
България и Русия. Българо- руски проект.(НАИМ-Институт по минералогия на РАН). 
2009 – 2011 г.; 
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- Сборяново. Кръстопът на култури и религии. Проект на ФНИ – МОН. 2005 – 2010; 
- 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), консорциум между НАИМ, Института по 
геология, Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) и СУ 
„Кл. Охридски” – проект на МОН по линия на „Изграждане на научна инфраструктура” 
– отговорник от НАИМ, 2008-2012; 
- Българо-японски проект Дядово; 
- Програма Еразъм – Координатор. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на Управителния съвет на ИКОМОС; 
- Член на ИКОМ; 
- Член на Европейската археологическа асоциация; 
- Член на Световния археологически конгрес; 
- Член на Асоциацията за изследване на погребалните практики – Браила. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти от : 
 
- Държавен Университет Жешув; 
- Университет Мак Гил-Канада; 
- Политехнически Университет – Томар – Португалия; 
- Давид Вейля-Политехника Томар, Португалия – 3 мес., 2010; 
- Андрея Гомеш Политехника Томар, Португалия – 3 мес., 2010. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Явор Иванов- Тракийското въоръжение в Северна България; 
- Йордан Анастасов – Келтите в Тракия – паралелна подготовка с Университета в 
Женева, Швейцария. 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Археология на България, 210 часа, Археологически институт, Държавен университет 
Жешув, Полша. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Работна група към МК за изготвяне на проект за Наредба на Министерския 
съвет за обхвата, структурата, съдържанието и методологията на изработването на 
плановете за опазване и управление на културното наследство; 
- Секретар на Атестационната комисия на БАН за НАИМ; 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  
 
- Главен редактор на „Археологически открития и разкопки за 2009 г.”; 
- Редактор – съставител на „Сборник в памет на Румен Катинчаров” – подготвян за 
печат. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- „Ново познание за историята” към „Радиоенциклопедия” на Програма „Хр. Ботев” на 
БНР – автор и интервюта; 
- Terra Incognita – БНТ – 5 х 3; 
- ПроБг – 1; 
- Централната японска телевизия – консултант, 2010 – „Траките” – документален филм; 
- Интервюта в 24 часа, Фрог нюз, Телевизия Шумен, и др.; 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Пътуваща изложба „Сборяново – природа и паметници. Богове и хора”, 2010 г. Пекин, 
Вашингтон, Париж; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Научен секретар на НАИМ до декември 2010 г.  
 
 

доц. 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 № 229/10.06.2010 г.). Ръководител 
на съвместната българо-чешко-британска експедиция за проучване на емпорион 
Пистирос и неговите околности – м. юни – авуст; 
- Спасителни археологически разкопки на тракийско светилище при с. Бабяк, община 
Белица (Разрешение за теренно археологическо проучване №297/28.06.2010 г.) – м. 
август-септември; 
- Спасителни археологически разкопки на обект от І хил. пр. н. е. Стоил войвода, 
община Нова Загора по трасето на АМ Тракия – м. март-април; 
- Научен консултант на Сондажни археологически проучвания на обект №12, ЛОТ 3 на 
АМ Тракия в землището на с. Биково, област Сливен с ръководител Й. Гатев. 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Тракийски светилища в Западни Родопи и прилежащите територии. Обхождания в 
Разложкото поле ( Разрешение за теренно археологическо проучване №295/25.06.2010 
г.); 
- Теренни обхождания и регистрация на археологически обекти в района на гр. Стрелча 
( Разрешение за теренно археологическо проучване № 75/26.04.2010 г.); 
- Участие по проект ДО 02-276/18.12.208 г. „Струмския път – трансмисия на културни 
контакти”. Археологически обекти от Ранножелязна епоха по долината на р. Струма.  
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- A. Gotzev. Thracian Cult Places in West Rhodopa Mountain I st. Millenium B.C. in Candea 
I. (ed.) The thracians and their Neghbours in Antiquity. Studia n Honorem Valeriu Sirbu. 
Braila, 2010, 227-256; 
- J. Bouzek, D. Gotzev, L. Domaradzka, D. Katincarova, G. Lazov, J. Musil, V. Taneva, Z. 
Archibald. The water management System of Pistiros. – In: Bouzek J., Domaradzka L., 
Archibald Z./eds/ Pistiros. Excavations and Studies, IV, Charles University in Prague. 2010, 
17-23. 
 
2.1.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- A. Gotzev. The emporion Pistiros and its cultural and natural environment. Acts of 
International Symposium „Greek 'colonization' and the archaeology of European 
development”. Cambridge 2008 (in print). 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- J. Bouzek, A. Gotzev. Emporion Pistiros fortification System. Eirene /in print/. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- А. Гоцев. Емпорион Пистирос.Археологически проучвания в кв. Б 23 и кв.Б 24. 
Археологически открития и разкопки през 2009г. София 2010, 202-203; 
- Д. Генов, А. Гоцев. Спасителни археологически проучвания на обект №20, от км. 
241+400 до 241+600 по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 2, в землището на с. Стоил 
войвода, община Нова Загора. Археологически открития и разкопки през 2009г. София 
2010, 152-153; 
- А. Гоцев. Преходът къснобронзова-ранножелязна епоха в Югоизточна България. – В: 
„Югоизточна България през бронзовата и желязната епохи” Карнобат 2010.  
 
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 2010 г. 
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- А. Гоцев. Проучвания на ранножелязната епоха в долината на р. Струма на 
територията на Република България (по археологически данни). По проект ДО 02-
276/18.12.208 г. „Струмския път – трансмисия на културни контакти” (под печат); 
А. Гоцев. Археологически проучвания на тракийски светилища по долината на Места и 
Западни Родопи. Международна научна конференция „Границите на културологията”. 
27-28. ХІ. 2009 ЮЗУ „Неофит Рилски”. Благоевград (под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Емпорион Пистирос. Ръководител на съвместен българо-чешко-английски проект 
„Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос. Емпорион 
Пистирос и неговата територия. Терени проучвания по Горна Марица и Западни 
Родопи”; 
- Участие в международен проект ДО 02-276/18.12.208 г. „Струмския път – трансмисия 
на културни контакти”; 
- Ръководител на археологическите проучвания на общ проект „Тракийски култови 
центрове в Западни Родопи” – съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски, Благоевград. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Редовен докторант Яна Димитрова. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Създаване на карта на България с 500 археологически обекта, Издателство „БГ-Мап” 
Пловдив (под печат); 
- Филми от поредицата „Непозната земя” по БНТ посветени на Емпорион Пистирос и 
на Скални комплекси в околностите на гр. Стрелча. 
 
 

доц. д-р Милена Тонкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководство на археологическото проучване на структурите от І хил. пр. Хр. и 
римската епоха от многослоен археологически обект с. Сърнево, община Раднево 
(обект 5, ЛОТ 2, по ОВОС на автомагистрала Тракия). Съвместно с д-р Крум Бъчваров, 
гл.ас. в НАИМ – БАН и Пламен Караилиев, директор на АМ „Раднево”. Финансирането 
е по договор между НАИМ и ИАП. Бяха проучени 30 жертвени ями от V-ІV в. пр. Хр. и 
негативна структура от ранножелязната епоха. Към проект на СТА „Проучване на 
тракийската култура през късножелязната епоха”; 
- Ръководство на съвместни българо-гръцки археологически разкопки на многослоен 
обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно Белево, 
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община Братя Даскалови”. Съвместно с д-р Атанасиос Сидерис, ръководител на 
департамент „История и Археология” при Fondation of Hellenic World (Фондация на 
елинския свят (ФЕС), Атина, Гърция. Финансиране: по Договор между НАИМ – БАН и 
ФЕС, Атина, Гърция и по проект „Археологическо проучване на трако-римски 
династичен център в района на Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя 
Даскалови (Договор № BG 0047 по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство). Бе проучено жилище и негативни структури от късния 
неолит (Караново ІІІ), над 30 ритуални ями от ранножелязната, класическата и 
ранноелинистическата епоха и жилище и пещи за керамика от ранноелинистическата 
епоха. Към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната 
епоха”; 
- Ръководство на проучването на „Момина могила” – тракийска надгробна могила с 
куполна гробница източно от с. Братя Даскалови, Старозагорска област. Съвместно с 
Явор Иванов, докторант в НАИМ – БАН. Финансиране по проект :”Археологическо 
проучване на трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения” с 
бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 0047 по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство). Бе проучена монументална куполна 
гробница с останки от богато тракийско погребение от началото на ІІІ в.пр. Хр. Към 
проект на СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”; 
- Ръководство на археологическото проучване на Каракочовата могила при с. Братя 
Даскалови. Съвместно с д-р Здравко Димитров, гл. ас. в НАИМ – БАН. Финансиране по 
проект ”Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на 
Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 
0047 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство). Бе 
проучена надгробна могила от І в. пр. Хр. – І в. с централен гроб с кремация и депозит 
от две колективни находки от сребърни денари и тетрадрахми и вторичен некропол от 
римската епоха в насипа на могилата. Към проект на СТА „Проучване на тракийската 
култура през късножелязната епоха”; 
- Ръководство на археологическото проучване на „Селската могила” в с. Братя 
Даскалови. Съвместно с Явор Иванов, докторант в НАИМ – БАН. Финансиране по 
проект ”Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на 
Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 
0047 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство). Бе 
проучена надгробна могила от римската епоха, с вторичен късносредновековен 
некропол и преотложени в насипа останки от къснонеолитно селище (Караново ІV), 
както и от селище от елинистическата епоха. Към проект на СТА „Проучване на 
тракийската култура през късножелязната епоха”; 
- Ръководство на археологическото проучване на две антични сгради при Черна гора 
(античното Cillae). Съвместно с гл. ас. Ивайло Лозанов при СУ „Кл. Охридски”. 
Финансиране по проект „Археологическо проучване на трако-римски династичен 
център в района на Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя Даскалови 
(Договор № BG 0047 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство). Бяха проучени две стопански сгради (хореуми) от късноримската епоха.  
- Ръководство на археологическото проучване на тракийското светилище при с. Бабяк, 
община Белица, Благоевградска област. Съвместно с д-р А. Гоцев, доц. в НАИМ – БАН 
и М. Василева, докторант в НАИМ – БАН. Финансиране по договор между НАИМ –
БАН и фирма „Глобул/Космо България мобайл”. „Бе довършено проучването на 
ритуален комплекс в сектор „Топ” от І хил. пр. Хр., римската и късноримската епоха. 
Бе проучена негативна структура с останки от жертвоприношение на над 40 глави на 
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животни от късноримската епоха. Към проект на СТА „Проучване на тракийската 
култура през късножелязната епоха”; 
- Обработка на археологическите материали от теренното проучване през 2010 г. на 
„Ямен комплекс от късножелязната епоха при с. Ябълково, Димитровградско”. 
Финансиране по договор между НАИМ – БАН и БДЖ. 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 НАИМ: 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.”. 
Продължи изследването на отделни артефакти и събирането на емпиричен 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 изработени параметрите и 
извършено адаптиране на програмни продукти за изработване на базата с данни. Към 
проект на СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха; 
- Ръководство на проект „Археологическо проучване на трако-римски династичен 
център в района на Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя Даскалови 
(Договор № BG 0047 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство), включващ теренно проучване, популяризиране на резултатите и 
възстановяване и социализиране на паметниците. Бяха проучени пет надгробни могили 
при с. Братя Даскалови, едната от които с тракийска куполна гробница. Бяха проучени 
и участъци от две селища – многослойното селище при Халка Бунар при с. Горно 
Белево и от античното Cillae при Черна гора. Бе извършена реставрация, консервация и 
възстановка на тракийката гробница в Момина могила. Резултатите от проекта бяха 
популяризирани чрез web страница на проекта: www.archeo-bratia-daskalovi.com, 
рекламни материали (дипляна и брошура), и чрез медиите. Бе извършена подготовка за 
издаване на книга с резултатите от проекта. Бе направена изложба в община Братя 
Даскалови с откритите по време на разкопките находки. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Бъчваров, М. Тонкова П. Лещаков, П. Караилиев, Цв. Попова, М. Гюрова, П. 
Зидаров, К. Макауни, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални комплекси от 
късноелинистическата, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при с. 
Сърнево (обект 5, ЛОТ 2 АМ Тракия, км.226 +160 -226+850. – В: АОР за 2009, София, 
2010, 47 – 51; 
- М. Тонкова, А. Сидерис. Тракийски център в м. Халка Бунар, с. Горно Белево, община 
Братя Даскалови. – В: АОР за 2009, София,Съвместни българо-гръцки проучвания на 
обект от І хил. пр.Хр. и неолитната епоха при извора Халка Бувар, С. Горно Белево, 
община Братя Даскалови, Старозагорска област през 2009 г. – в. АОР за 2009 г. София, 
2010, 195 – 198.  
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2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Даскалов, М. Тонкова. Ранносредновековен колективен гроб със сребърни коланни 
гарнитури от Гледачево, Радневско. – В: Археология, под печат. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- I. Kuleff, T. Stoyanov, M. Tonkova. Gold Thracian appliques: atthentic or fake? - 
ArcheoSciences 33, 2010, 365 – 374; 
- M. Tonkova. On human sacrifice in Thrace (on archaeological evidence). – In: Ionel Cândea 
(ed.). Tracii şi vecinii lor în antichitate (The Thracians and their Neighbourgs in Antiquity. 
Studia in honorem Valerii Sîrbu. Brặila, 2010, 503 – 514; 
- 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. – In : ArcheoSciences 33, 2010; 
- D. Yanakieva, M. Tonkova, Zl. Vergilov, E. Spiridonov, P. Penkova, M. Maleev. X-Ray 
Diffraction Analysis of Gold and Silver – New Possibilities for Archaeology. – In : 
ArcheoSciences 33, 2010. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Тонкова. Резултати от проучванията на източния сектор на тракийско ямно 
светилище от V-началото на ІІІ в. пр. Хр. в м. Козлука, с. Малко Тръново, общ. Чирпан 
(Обект 11, ЛОТ 1 по ОВОС на Автомагистрала Тракия). – В: Югоизточна България 
през ІІ-І Хилядолетие пр. Хр., Варна, 2010, 198 – 220. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Дипляна и брошура на тема: Резултати от Договор № BG 0047 „Археологическо 
проучване на трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения V 
в. пр. Хр. – ІV в. ” с бенефициент община Братя Даскалови. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Седем статии и интервюта във в-к Труд, 24 часа, Национална Бизнес поща и 
Старозагорски новини, както и 5 предавания по Чирпанската кабелна телевизия. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководство на петгодишен договор между НАИМ – БАН и Fondation of Hellenic 
World (Фондация на елинския свят (ФЕС), Атина, Гърция за съвместни българо-гръцки 
археологически проучвания на „Многослоен обект от неолита и І хил. пр. Хр. при 
извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови”. Съвместно с д-р А. 
Сидерис, ръководител на отдел „История и археология” при ФЕС, Атина.  
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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 5 студента по време на археологическите проучвания през 2010 г. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 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”; 
- Научно ръководство на докторантската теза на Ивайло Караджинов, редовен 
докторант към секция по Тракийска археология при НАИМ – БАН на тема: „Ямни 
комплекси от І хил. пр. Хр. в Горнотракийската низина”. 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Лекция на тема „Резултати от археологическото проучване на „Многослоен обект от 
неолита и І хил. пр.Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя 
Даскалови”. Съвместно с д-р А. Сидерис, ръководител на отдел „История и 
археология” при ФЕС, Атина в Музея на ФЕС, Атина, Гърция. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Външен член на разширено заседание на Специализирания научен съвет по 
геологически науки при ВАК във връзка със защита на дисертационен труд на доц. д-р 
Руслан Костов от МГУ „Св. Иван Рилски” на тема „Минералогия на артефакти (от 
неолита до античната епоха) от България и тяхното значение в историята на 
гемологията” за придобиване на степен „доктор на геологическите науки”; 
- Член на комисия по провеждане на изпит – докторантски минимум по специалността 
на М. Василева – редовен аспирант в СТА; 
- Член на комисия по инвентаризацията на музейни предмети от благороден метал от 
античния фонд на НАМ; 
- Член на експертна комисия на НАИМ – БАН в Несебър; 
- Член на комисия на Министерството на културата по приемане на Постоянната 
експозиция на Археологически музей, Пловдив, като представител на НАИМ – БАН; 
- Член на комисия по провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители по 
проект; 
- Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на 
Чирпанските възвишения” с бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 
0047 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство). 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на тематичен сборник „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия  
(І хил. пр. Хр.): възможни интерпретации”. Съвместно с доц. д-р Р. Георгиева и доц. д-р 
П. Балабанов. 
 
б) В чужбина 
 
- Член на редколегията на Bulletinum Instrumentum. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Подготовка на дипляна, на брошура и на web страница www.archeo-bratia-
daskalovi.com с резултатите от реализирания проект „Археологическо проучване на 
трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения V в. пр. Хр. – 
ІV в.” с бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 0047 на Финансовия 
механизъм на европейското икономическо пространство”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране на временна изложба, открита на 18 септември 2010 г. в Община Братя 
Даскалови с резултатите от проекта „Археологическо проучване на трако-римски 
династичен център в района на Чирпанските възвишения V в. пр. Хр. – ІV в. ” с 
бенефициент община Братя Даскалови (Договор № BG 0047 на Финансовия механизъм 
на европейското икономическо пространство”; 
- Участие в Националната археологическа изложба с материали от проучванията през 
2010 г. 
 
 

гл. ас. д-р Христо Попов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Обект №15, ЛОТ 3 на АМ Тракия, с. Скобелево, община Сливен – Антично селище. 
Пълни спасителни археологически проучвания. В землището на с. Скобелево, община 
Кермен продължиха спасителни разкопки по трасето на АМ Тракия, в участъка на км 
268 + 250 – 268 + 400. Бе проведено пълно археологическо проучване на площ от около 
1750 кв. м. като продължение на спасителните разкопки проведени през кампании 2008 
и 2009 г. Северно от съвременното село Скобелево от края на І до втората половина 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. В проучената през 2010 г. площ бяха разкрити останките 
от три стопанства, датиращи от средата на ІІ до средата на ІІІ в. (2) и от края на ІІІ до 
последната четвърт на ІV в (1). През 2010 г. спасителното проучване на обект 15, ЛОТ 3 
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приключи. Обектът бе предаден за строителна дейност в цялата площ, засягана от 
трасето на АМ Тракия. Времетраене на проучването – юли-август, 2010 г. Научен 
ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ – БАН. Зам. ръководител: Пламен Георгиев. 
Финансиране АПИ по договор с НАИМ; 
- Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха, Ада тепе, община 
Крумовград. Пълни спасителни археологически проучвания. През 2010 г. бе сключен 
рамков договор за спасително проучване на древния златодобивен рудник в м. Ада тепе 
между НАИМ – БАН и БММ ЕАД. Спасителните проучвания започнаха на широка 
площ във високите части на Ада тепе. Същевременно бе картиран целия древен рудник 
и изградена глобална план-квадратна мрежа на обекта, с оглед на проучванията, които 
ще продължат и през 2011 и 2012 г. Друга част от проучванията бе извършена по 
международния българо-немски археометалургичен проект „Желязо и злато. По 
следите на металургията на Древна Тракия”, като продължение на работата , започната 
през 2008 и 2009 г. Потвърждават се направените през предходните кампании 
наблюдения за функциите и хронологията на обекта. Основният период на неговата 
експлоатация се отнася към периода на късната бронзова епоха – ХV-ХІ в. Пр. Хр. През 
ранножелязната епоха работата продължава, но с по-малък обем. През 2010 г. бяха 
постигнати важни теренни резултати, свързани с обитаването на високите части на Ада 
тепе. В различни участъци се разкриват останки от леки конструкции, които са били 
изградени от ломени камъни, преплетени пръти и глина. Разкрити бяха и работни 
площадки, в близост до места, на които е имало открит добив на руда. Времетраене на 
проучването – септември-декември, 2010 г. Научен ръководител: д-р Христо Попов, 
НАИМ – БАН. Зам. ръководители: д-р Красимир Ников, НАИМ – БАН; Станислав 
Илиев, РИМ Хасково; Пламен Георгиев. Научен консултант: проф. д-р Албрехт 
Йокенхьофел, Мюнстер, Германия. Финансиране: БММ ЕАД по рамков договор с 
НАИМ – БАН, фондация Александър фон Хумболт, Германия (за част от немските 
участници в експедицията). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Май 2010 г. Участие в годишната национална археологическа конференция, гр. 
Несебър, доклад на тема: „Селище и некропол от римската епоха при с. Скобелево, 
Сливенско” (в съавторство с д-р Веселка Кацарова). 
 
б) В чужбина 
 
- Октомври 2010 г. Участие в международна конференция PHENOMENA. The 
Phenomena of Cultutreal Border and Border Cultures Across the Passage of Time. (from The 
Bronze Age to The Late Antiquity), Trnava, Slovakia. Доклад на тема: „At the Periphery of 
Micenae ? Ada Tepe: Late Bronze Age and Early Iron Age Gold Mining”в съавторство с 
проф. А. Йокенхьофел; 
- Ноември 2010 г. 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 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Х. Попов. Жилища от ранносредновековното селище при Капитан Андреево. Приноси 
към българската археология, т. V, 2009, София, 39 – 53. ISBN 978-954-8761-84-0 
(издадена през 2010 г.); 
- Х. Попов. Нови сведения за ранножелязната епоха в района на с. Каснаково, 
Хасковско. В: Югоизточна България през ІІ-І хил. пр. Хр., Варна, 2010, 79 – 84. ISBN 
978-954-15-0221-1; 
- Х. Попов, П. Георгиев. Спасителни археологически проучвания на обект 15, км 
267+850-268+300, ЛОТ 3, АМ Тракия при с. Скобелево, Сливенска област 
Археологически открития и разкопки през 2009, София, 2010, 410 – 412. ISSN 1313-
0899; 
- А. Йокенхьофел, Х. Попов. Археологическо проучване на златодобивен рудник от 
късната бронзова и ранната желязна епоха в района на Ада тепе, община Крумовград. 
Археологически открития и разкопки през 2009, София, 2010, 133 – 135. ISSN 1313-
0899А. 
 
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 2010 г. 
 
- H. Popov. A. Jockenhövel. Late Bronze Age and Early Iron Age Gold Mining in the Eastern 
Rhodopes (Bulgaria). – In: Mining in European History. Special Conference of the SBF 
HiMAT, Österreich; 
- H. Popov, A. Jockenhövel. At the Periphery of Micenae ? Ada Tepe: Late Bronze Age and 
Early Iron Age Gold Mining. – In: PHENOMENA. The Phenomena of Cultutreal Border and 
Border Cultures Across the Passage of Time (from The Bronze Age to The Late Antiquity), 
Trnava; 
- H. Popov. A. Jockenhövel. At the Northern Borders of the Mycenaean World: Thracian 
Gold Mining from the Late Bronze and the Early Iron Age in the Eastern Rhodopes”, XI 
Congress of Thracology, Istanbul; 
- H. Popov, A. Jockenhövel, Z. Tsintsov, S. Iliev. Archäometallurgische Forschungen in den 
Ostrhodopen. – In: Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf dem Balkan, Sofia. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Х. Попов, Д. Рабовянов. Проучвания на тракийското селище на хълма Трапезица. – В: 
Проблеми и проучвания на тракийската култура, Казанлък.  
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Интервюта за в-к „24 часа”, „Труд”, „Република”, интервю за списание „8 М”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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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 2010 г. бяха продължени теренни проучвания на Ада тепе, 
Крумовград, продължение на разкопките от 2009 г. Финансиране: фондация 
Александър фон Хумболт, Германия. Резултати от кампаниите 2008, 2009 и 2010 г., 
както и самия проект бяха представени през 2010 г. на два международни научни 
форума в Трнава и Истанбул.  
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в 3 междуведомствени комисии за определяне граници и съдба на 
археологически паметници (Ада тепе, юни, 2010; Скобелево, септември, 2010 г. 
Маказа, септември, 2010 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, публикуван през 2010 г.; 
- Главен редактор (съвместно с доц. К. Рабаджиев) на сборник в памет на академик Д. 
П. Димитров (под печат); 
- Редактор на сборник „Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf dem Balkan.” 
(под печат). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с текстове и находки от археологическите проучвания на „Обект 15, ЛОТ 3 
на АМ Тракия, с. Скобелево” и „Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната 
желязна епоха в м. Ада тепе, Крумовград” в годишната изложба и каталога на НАИМ – 
„Българска археология” 2009 г.”; 
 
 

гл. ас. д-р Красимир Ников 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих спасително археологическо проучване на обект от късната бронзова епоха 
и късната желязна епоха в м. Новата чешма, земл. на с. Пет могили. Регистрирани и 
частично са проучени жилища и ями от двете епохи. Финансиране: Мини Марица 
Изток ЕАД, гр. Раднево (към проект на СТА „Траките-етногенезис, култура и културни 
взаимодействия”); 
- Участвах в спасителното археологическо проучване на обект №10, ЛОТ 3, АМТ, земл. 
на с. Биково, (член на екипа -ръководител гл. асис. Таня Христова) от бронзовата епоха. 

83 
 



Напълно проучен е ров и ями от средната бронзова епоха. Финансиране: НАПИ (към 
проект на СТА „Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 
- Участвах в спасителното археологическо проучване на обект от късната бронзова и 
ранната желязна епохи Ада тепе, земл. на Крумовград (зам. ръководител, ръководител 
гл. асистент Хр. Попов). Открити са нови доказателства за златодобивната дейност в 
района през късната бронзова епоха. Финансиране: БМИ. (към проект на СТА 
„Траките-етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 
- Участвах в спасителното археологическо проучване на обект № 18А, ЛОТ 2, АМ 
„Тракия”, с. Загорци (консултант, ръководител М. Кръстева). От късната бронзова и 
желязната епохи. Проучени са плосък некропол (КБЕ), негативни структури (РЖЕ-
КЖЕ) и жилище от късната желязна епоха. Финансиране: НАПИ (към проект на СТА 
„Траките-етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Ников. Спасително археологическо проучване на обект № 14, ЛОТ 3 по АМ 
Тракия, км 265+500 – 266+000, в землището на гр. Кермен, общ. Сливен.- 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 131-132. ISSN 1313-
0889 (в съавторство с А.Стоицов Р. Йоргова); 
К. Ников. Археологическо проучване на обект №3, ЛОТ 2 по АМ Тракия, км. 218+750-
219+100 в землището на с. Боздуганово, общ. Раднево. – АОР през 2009 г., София, 2010, 
160-161, ISSN 1313-0889 (в съавторство с П. Караилиев, А. Стоицов); 
К. Ников. Спасително археологическо проучване на надгробна могила в м. Ямача, 
Енергиен комплекс Марица-Изток. – АОР през 2009 г., София, 2010, 224-225 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 2010 г. 
 
- К. Ников (в съавторство с Р. Георгиева). Ранни трако-елински контакти (по 
археологически данни от Карнобатско). В: Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие 
пр. Хр., Варна, 2010, 142 – 157, ISBN 978-954-15-0221-1; 
- К. Ников (в съавторство с А. Божкова). Археологическо проучване на комплекс от 
ями в землището на с. Малко Тръново, община Чирпан-Югозападен сектор. 
Предварителни бележки. В: Югоизточна България през ІІ-І хилядолетие пр. Хр., Варна, 
2010, 213 – 220, ISBN 978-954-15-0221-1. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Керамиката в Тракия през ранната желязна епоха, (летен семестър), спец. Археология 
- СУ „Св. Кл. Охридски” 45 часа; 
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- Желязната епоха в българските земи, (летен семестър), спец. Археология, ВТУ „Св. 
Кирил и Методий” 30 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на 1 дипломант, спец. Археология – СУ „Св. Кл. Охридски”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Научен редектор и консултант на Етруските. Историята на един народ. (автор Жан-
Пол Тюйлие, София 2010; Издателство Рива). 
 
 

гл. ас. д-р Георги Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Съръководител на разкопки на обект „Балей-Некропол”; 
- Зам. ръководител на разкопки на обект „Балей-Селище”; 
- Зам. ръководител на разкопки на обект №19 по трасето на път І-5 (Подкова –Джебел). 
 
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. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Таня Христова, Георги Иванов. №9. Спасителни археологически проучвания на обект 
10 (км 257+200-257+400), ЛОТ 3, по АМ Тракия, в землището на с. Биково, община 
Сливен. – АОР за 2009 г., София 2010, 123 – 126. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
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- Таня Христова, Георги Иванов. Спасителни археологически проучвания в землището 
на с. Биково, община Сливен. – Българска археология 2009. Каталог към изложба. 
София 2010, 24 – 26. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Курс: ARHM „ARHM343 Погребални обреди в Централните Балкани през късната 
бронзова епоха” – зимен семестър, Университет: НБУ, хорариум: 6 ч. за 2010 г. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководител на дипломна работа на Елена Начева, НБУ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Студиа Прехисторика, технически редактор; 
- Член на редколегията на „Археологически открития и разкопки”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участник в работна група по подготовка на плакати към изложба „По стъпките на 
историята”, Президентство, 25.01. – 10.02.2010; 
- Участник в работна група по подготовка на каталог към изложба „Българската 
археология 2009”, НАИМ, 16 февруари – 1 май 2010; 
- Участник в работна група по подготовка на каталог към изложба „Българска кирилска 
епиграфика”, НАИМ; 
- Участник в работна група по подготовка на плакати за заседателна зала, НАИМ; 
- Участник в работна група по подготовка на каталог към изложба „Сенки от 
отвъдното. Древният некропол на Несебър”, НАИМ, 14 октомври 2010 г. – 30 март 2010 
г.; 
- Участник в работна група по подготовка на каталог към изложба „Солта е злато. 
Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата”, НАИМ, 26.10.2010 - 
23.01.2011; 
- Участник в работна група по подготовка на брошура и плакати към изложба 
„Археологията среща бизнеса.” Пловдив, Международен технически панаир, палата 8-
II, 27 септември – 2 октомври 2010 г.; 
- Участник в работна група по подготовка на брошура и плакати към изложба 
„Археологията среща бизнеса. София, Столична община, ул. „Московска” №33, 25 
октомври – 1 ноември 2010 г.; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Заместник научен секретар на НАИМ. 
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гл. ас. д-р Маргарит Дамянов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика (Созопол), 
април-юли 2010 г., заместник ръководител; 
- Теренни обходи в територията на античната Аполония Понтика (Созопол), август 
2010 г.; 
- Археологически проучвания на теменоса на Аполония Понтика на о-в Св. Кирик 
(Созопол), септември-ноември 2010 г.; 
- Спасителни археологически проучвания на обект „Метростанция 8-ІІ”, София, март-
април, юли 2010 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка за публикация на материали от проучвания в некропола на Аполония 
Понтика (Созопол) през 2005 – 2006 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- M. Damyanov. Normative and non-normative burial practices in the necropoleis of the 
Greek colonies in the Western Black Sea area. – Ancient West and East (Peeters Publishers). 
 
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 2010 г. 
 
- M. Damyanov. Greeks and natives in the region of Odessos. – In: Treziny, H. (ed.), Grecs et 
indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du programme européen 
Ramses2 (Bibliothèque d’archéologie Méditerranéene et Africaine 3), Éditions Errance – 
Centre Camille Jullian, Paris, 2010, 265-276. ISBN: 978-2-87772-420-3. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Дамянов. Бележки върху териториите на гръцките полиси по Западния Понт. – В: 
Сборник в памет на Д. П. Димитров. 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
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- A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont 
(Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. av. J.-C.). Fouilles franco-bulgares (2002-
2004) (Bibliothèque d’archéologie Méditerranéene et Africaine 5), Éditions Errance – Centre 
Camille Jullian, Paris, 2010, 429 pp., 129 planches. ISBN: 978-2-87772-424-1. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- М. Дамянов. С метро през стара София – National Geographic България, май 2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия на МК за приемане на археологически проучвания в античния 
некропол на Месамбрия (Несебър), ноември 2010 г. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Публична лекция на тема Knowns and Unknowns of the Early Greek Colonisation of the 
Western Pontic Coast, изнесена в The American Research Center in Sofia, София, 
септември 2010 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в организацията на XLIX Национална археологическа конференция, Несебър 
25-28 май 2010 г. 
 
 

д-р Георги Нехризов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на издирване на археологически обекти в община Казанлък – март-април 
2010 г. Изследванията са продължение на започналия през 2009 г. проект за съставяне 
пълна археологическа карта на Казанлъшката котловина. Обходени бяха територии в 
северната част на котловината и южните предпланини на Стара планина. Проучванията 
се проведоха по специално създадена за този проект методика, 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 20 кв. км, 
регистрирани са над 260 обекта и е актуализирана информацията за още 12 вече 
известни обекта. Финансиране: Исторически музей „Искра” Казанлък (към проект на 
НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”); 
- Ръководител на проучването на скалния комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко 
Градище, общ. Любимец – септември 2010 г. През 2010 г. продължиха разкопките в 
централния сектор, на който е установено най-значимо тракийско присъствие на 
обекта. В резултат от прецизното отнемане на културния пласт се разкриха още две 
подови нива, маркирани със замазки и свързани с тях огнища, струпвания от отухлена 
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мазилка и камъни. Особен интерес представлява добре запазено голямо обло огнище 
(диаметър 1,50 м) с оформен перваз по периферията. В източна посока не е изграден 
перваз, а замазката продължава без прекъсване извън периферията на огнището. При 
разкопките се откри значително количество фрагменти от керамични съдове, както и 
хромели, прешлени за вретено, каменни, кремъчни и костени сечива от началото на 
ранната желязна епоха. Културният пласт в този сектор не е изчерпан, проучването му 
ще продължи през 2011 г. Финансиране: Община Любимец (към проект на СТА 
„Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”); 
- Ръководител на спасителни разкопки на обект №19 по трасето на пътя І-5 Подкова – 
разклон за Джебел при с. Градинка, общ. Момчилград – юли-август 2010 г. Обектът се 
проучва трети сезон. Разкопките обхванаха значителна част от площ му в рамките на 
сервитута на пътя. Проследиха се няколко негативни контекста с овална форма, по-
малките от които могат да се интерпретират като ями, докато тези със значителни 
размери вероятно представляват сутерени на жилища, за което говори и голямото 
количество стенна мазилка, откривано в тях. В един случай се попадна на запазено на 
място огнище и фрагмент от подова замазка, а в близост бяха открити два керамични 
съда. От проучените и документирани над 50 контекста от РБЕ произхожда значително 
количество фрагменти от керамични съдове, както и дребни находки – каменни и 
кремъчни оръдия, прешлени за вретено, кръгове от стени на съдове, керамични 
лъжици, части от хромели, чукалки от речни камъни. 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 надзор на строителните работи по жп линията в участък Свиленград-
границата в обсега на обект 26 – октомври-ноември 2010 г. През 2010 г. НК”ЖИ” не 
уведоми своевременно НАИМ – БАН за започването на строителството на участъка от 
Свиленград до българо-турската граница и не приведе средствата за провеждане на 
надзора до втората половина на септември. По тази причина при посещението на 
обекта се оказа че основните строителни работи вече са извършени. При огледа на 
оформените шкарпове се установи, че в северния сектор на обекта са засегнати четири 
ритуални ями от РЖЕ. Ямите, които бяха запазени в различна степен, бяха проучени 
напълно и документирани. При наблюденията по време на изкопните работи за 
изграждане на северния шкарп на жп линията и за прокарване на канал ня бяха 
установени следи от 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”); 
- Ръководител на наблюдение на строителните работи по жп линията в участък 
Свиленград-границата – октомври-декември 2010 г. Провежданите периодично 
обхождания по трасето не установиха наличие на застрашени археологически обекти; 
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 и представяне на нова версия на компютърната система „АКБ”. 
 (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”); 
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- Участие в подготовката на одобрения съвместен проект на НАИМ – БАН и СУ „Св. 
Кл. Охридски” към Фонд „Научни изследвания” на тема: „Прототипна ГИС за 
изследване и опазване на археологическото наследство в България – ARCHGIS” (към 
проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- На ХLІХ Национална археологическа конференция в Несебър – май 2010 г. изнесени 
два доклада на тема: 1. „Теренни обхождания за издирване на археологически обекти в 
община Казанлък през 2009 г.”; 2. Официална презентация на новата програма „АКБ”, 
по която се работи от 2010 г.; 
- Научна конференция с международно участие „Наука и Общество” гр. Кърджали, 13 – 
14.10.2010 г. Участие заедно с инж. П. Бонев с доклад на тема: „Селище от ранната 
бронзова епоха при с. Седлари, общ. Момчилград, Рентгено-флуоресцентен анализ 
на златни пластини от обекта”. 
 
б) В чужбина 
 
- VIIth Anatolian Iron Ages Symposium 19th- 24th April 2010 in Trakya University in 
Edirne, Turkey. Изнесени два доклада: 1. Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The 
Case Study of Svilengrad-site. (заедно с Ю. Цветкова); 2. The Dolmens in Sakar Mountain, 
South East Bulgaria. New Research. (заедно със С. Илиев). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- A. Sobotkova, S. Ross, G. Nehrizov, B. Weissova. Tundzha Regional Archaeological 
Project Kazanluk Survey: Preliminary Report. Spring 2009 and 2010”. – In: Jan Bouzek, 
editor, Studia Hercynia XIV. Charles University Press, 2010, 56-66, Pl. 24 – 27; 
- G. Nehrizov. Tabula Imperii Romani. Sheet K 35/2 Philippopolis, ed. R. Ivanov. Tendril 
Publishing House, Sofia, 2010 – каталожни статии за 84 археологически обекта.  
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Г. Нехризов. Спасителни разкопки на селище от ранната бронзова епоха при с. 
Седларе, мах. Градинка, община Момчилград (Обект №19Б по трасето на път І-5, 
участък Подкова – разклон за Джебел). – Археологически открития и разкопки през 
2009 г., София, 2010, 115 – 117; 
- Г. Нехризов. Скален комплекс „Глухите камъни”. – Археологически открития и 
разкопки през 2009 г., София, 2010, 188-191; 
- Г. Нехризов. Спасителни разкопки на надгробна могила на вр. Коджадаа при 
Момчилград. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 220-
221; 
- Г. Нехризов. Теренни обхождания в Казанлъшката котловина. – Археологически 
открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 649-651; 
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- Г. Нехризов. Зидана гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българска 
археология 2009 (каталог към изложба). София, 2010, 66-67; 
- Г. Нехризов, В. Кацарова. Скален комплекс „Глухите камъни”. – Българска 
археология 2009 (каталог към изложба). София, 2010, 30-31; 
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Сондажни проучвания на обект при гр. Казанлък. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 144 – 146.  
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Спасителни археологически разкопки на могилен некропол 
при с. Стамболово, община Хасково. – Археологически открития и разкопки през 2009 
г., София, 2010, 221 – 224. 
- Г. Нехризов, М. Първин. Надгробна могила със зидана гробница при с. Долно 
Изворово, община Казанлък. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., 
София, 2010, 232 – 234. 
- В. Желев, К. Янкова, З. Илиев, Г. Нехризов. Геотоп „Глухите камъни”, Хасковска 
област – Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, 53, св. 1, Геология и геофизика, 59 – 64.  
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Г. Нехризов, М. Първин. Куполната гробница при с. Долно Изворово. – Проблеми и 
изследвания на тракийската култура, V, Казанлък, 2011, (под печат). 
- Г. Нехризов, А. Соботкова, Ш. Рос, Ю. Цветкова. Издирвания на археологически 
обекти в Казанлъшката котловина – 2009 и 2010 г. – Проблеми и изследвания на 
тракийската култура, V, Казанлък, 2011, (под печат). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- G. Nekhrizov, J. Tzetkova. Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of 
Svilengrad-site. – Actes from VIIth Anatolian Iron Ages Symposium (in print). 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
Г. Нехризов. Анализ на трапезната керамика от ямния комплекс при Свиленград по 
функционален признак. – В: Дискусионен форум „Ями и ямни комплекси в Древна 
Тракия” (под печат); 
Г. Нехризов, П. Бонев. Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, общ. 
Момчилград, Рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от обекта. – В: 
Научна конференция с международно участие „Наука и Общество” гр. Кърджали, 2011, 
(под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Подготовка на международен проект на тема: „Систематични теренни изследвания за 
съставяне на пълна археологическа карта на Казанлъшката котловина” за съвместни 
изследвания между НАИМ – БАН и University of New South Wales, Sydney, Australia; 
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- Координатор на проект за международно научно сътрудничество на тема: „Военни 
динамики и контакти отвъд северната граница на Микенския свят. Анализ за произход 
на ключови метални изделия от късната бронзова епоха” между НАИМ – БАН и 
Виенския университет. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2.Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Научен ръководител на Станислав Илиев, магистърска тема: „Долменен некропол при 
селата Васково и Оряхово, общ. Любимец”, защитена през октомври 2010 г.; 
- Лятна практика за 3 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; 
- Председател на работна група за създаване на проект на Наредба за реда за създаване, 
поддържане и предоставяне на информация от Автоматизираната информационна 
система „Археологическа карта на България” (заповед №РД9К-0118/16.06.2010 г. на 
Министъра на културата); 
- Член на работна група за създаване на проект на Наредба за реда за извършване на 
теренни археологически проучвания в Република България (заповед №РД9К-
0180/10.09.2010 г. на Министъра на културата); 
- Подготовка на документация за провеждане на предварителни проучвания по проект 
за газопровода „НАБУКО”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член 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); 
- Член на редакционната колегия на изданието „Археологически открития и разкопки 
през 2009 г.” 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Представяне резултатите от теренните обхождания в Казанлъшко на пресконференция 
в Казанлък – април 2010 г.; 
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- На пресконференция в гр. Любимец бяха показани резултатите от разкопките на 
скалния комплекс „Глухите камъни” при с. Малко Градище – юли 2010 г.; 
- Интервюта за национални и местни медии за резултатите от археологическите 
проучвания; 
- Координатор 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 „Археологията среща 
бизнеса”; 
- Подготовка текст и илюстрации за постери за изложбата Българска археология 2010 в 
НАИМ на тема: „Скален комплекс „Глухите камъни” и „Селище от ранната бронзова 
епоха при с. Седларе, мах. Градинка, община Момчилград. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Координатор на проект: „Спасителните разкопки по жп линията Пловдив – 
Свиленград – границата”; 
- Подготвени договори и план-сметки с археолозите, провеждащи надзор на 
строителните работи по жп линията Пловдив – Свиленград – границата през 2009 г.; 
- Като член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози участвам 
в работата на организацията и подготовката на документите й; 
- Изготвени 42 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на общини, 
РПУ и прокуратура; 
- Приети и оценени 834 изготвени регистрационни карти за АИС „АКБ” през 2010 г.; 
- Подготвени отговори на 34 писма и 5 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 археологически проучвания и разкопки по „Програма Странджа-
Сакар” на тракийски обекти в община Тополовград; 
- Археологически проучвания на долмен в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград 
– ръководител Даниела Агре. Финансиране – фондация „Хоризонт” и община 
Тополовград. Проект на СТА. По проект за проучване на мегалитната култура в Тракия 
продължиха изследванията на долмени в землището на с. Хлябово. Проучен е един 
триделен долмен в м. Мангъра. В пред фасадното пространство на долмена е открит 
силно фрагментиран керамичен материал, представен от чаши, паници, хранилищни 
съдове. Откритите материали позволяват изграждането на долмена да се отнесе към 
края на VІІІ-началото на VІІ в.пр.Хр. Вероятно, долменът е бил преизползван като 
гробница през V в. пр.Хр. Това твърдение се базира на открити материали в и около 
долмена. При това вторично преизползване, целият долмен е покрит с могилен насип; 
- Археологически проучвания на две могили в землището на с. Черногорово, общ. 
Пазарджик – ръководител Даниела Агре. Финансиране Геотехмин и община 
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Пазарджик. Проект на СТА. Проучени са две могили, разположени в землището на с. 
Черногорово, Пазарджишко. В центъра на едната могила е открита ритуална яма. Гроб 
липсва. На база на откритите в ямата материали, изграждането на могилата следва да се 
отнесе към ІV в. пр. Хр. През 13 век в насипа на могилата са извършвани погребения. 
Втората могила е разрушавана многократно от иманяри. Ограбен и разрушен е 
централния гроб. Откритите материали позволяват той, както и изграждането на 
могилата, да се датират в края на ІV-ІІІ в. пр. Хр. През 13 век насипът на могилата е 
използван за некропол; 
- Обект №27 АМ Тракия, ЛОТ4, км 311+150 – 311+500 – ръководители Даниела Агре, 
Анна Агре – финансиране АПИ. Проект на СТА. През 2010 г. продължи цялостното 
археологическо проучване на обекта. Проучена е площ от 2 400 кв. м, като в нея 
навсякъде културният пласт е изчерпан до материковия терен. В резултат на 
тазгодишните проучвания изцяло се потвърдиха хронологическите характеристики на 
обекта, установени през предните две кампании. 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. През 2010 г. 
бяха проучени нови 90 вкопани структури от различни периоди. Най-ранните са от 
късния неолит, ранен и късен халколит (разкрита е пещ от халколитната епоха). 
Проучени са няколко нови вкопани структури от раннобронзовата и къснобронзовата 
епоха. От късножелязната епоха са регистрирани десетки ями. От римската епоха са 
разкрити вкопана структура, колективна находка от занаятчийски инструменти, както и 
няколко допълнителни структури от стопанската част на вилния комплекс. 

В резултат на работата през настоящата година, може да се твърди със 
сигурност, че структурите от римската епоха в огромната си част са проучени (остава 
непроучена южната част на вилата, която е регистрирана през 2009 г. чрез 
интердисциплинарно проучване с магнитометър, която е разположена южно от 
сервитута на магистралата). Наред с това прави впечатление, че голямата концентрация 
от структури от по-ранните епохи се разполага в западната, практически изцяло 
проучени част на обекта, докато в източната му половина те драстично намаляват. Въз 
основа на това може да се каже, че евентуално бъдещо допроучване на неизчерпаните 
участъци, предвидени по ОВОС няма да доведе до промяна на хронологическите и 
останалите характеристики на обекта, както и до драстично увеличаване на 
археологическите структури; 
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма Средногорие” 
на тракийски обекти в община Копривщица. Археологически проучвания на укрепен 
дом в м. Смиловене, край Копривщица. Четвърти сезон продължиха проучванията на 
укрепения обект (тюрзис) в м. Смиловене, в землището на град Копривщица. Работата 
беше съсредоточена по разкриване на външното лице на укрепителната стена на дома. 
Засвидетелствани са нови архитектурни решения при строителството на стената. 
Изцяло е проучена негативната структура открита в по-горни пластове, непосредствено 
до западното външно лице на стената. До югоизточния външен ъгъл на стената бяха 
открити две депа на железни предмети: 21 железни върхове за стрели и депо с железни 
инструменти. На различни места пред стената са открити монети от ІІІ-ІV в. сл. Хр. 

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 
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- Подготовка на монография на тема: Владетелски гроб в „Голямата могила” край с. 
Маломирово-Златиница, Елховско. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Доклад на конференция в Копривщица - април 2010 г. Тема на доклада: „Запазване на 
археологическото наследство в копривщенска община”; 
- Участие с доклад във ІІ нац. конференция по археология, история и културен туризъм- 
Шумен – май, 2010 г. „Долмените, като туристическа дестинация в Странджа”; 
- Участие с доклад в регионална конференция организирана от ИМ Стрелча – юни 2010 
г. – доклад: „Архитектурни паметници от ІV в. пр. Хр. на територията на Община 
Стрелча”. 
 
б) В чужбина 
 
- Участие с доклад в международна конференция в Санкт-Петербург, „В память Б. 
Пиотровского: Проблема соотношения писменных и археологических памятников” 
октомври 2010: Тема: „Богати гробове от елинизма по Западното Черноморие”; 
- Участие с доклад в международна среща – семинар в Одрин (Турция) – ноември 2010 
г. тема на доклада: „Паметници от ранножелязната епоха на територията на 
Тополовградска община”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.2. В чужбина 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- D. Agre. On a Problem of Untraditional Use of Mounds in Thrace during the Late Iron Age.- 
Сборник от международна конференция в Истанбул, 2010; 
- D. Agre. Chariot from Borisovo. – Antike Welt. Berlin; 
- Д. Агре. Гробници с полуцилиндричен свод по Черноморското крайбрежие. – Сб. с 
материали от международна конференция в Запорожие „Проблемы скифо-сарматской 
археологий Северного Причерноморья”; 
- D. Agre. Schmuckgegenstände und Keramik von den Dolmenen in Südostthrakien –
Typologie, Verbreitung, Kulturkontakte (aufgrund der letzten Entdeckungen in Strandža). – 
Сборник с материали от международна конференция в Истанбул. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Д. Агре. Гробница от късната римска епоха край Малко Търново. – Сборник в памет 
на професор Велизар Велков. София, 2009, 366 – 374; 
- Д. Агре, А. Агре. Спасително археологическо проучване на обект №27, ЛОТ 4, по 
трасето на АМ „Тракия” КМ 311+150-311+500, с. Деветак, общ. Карнобат, Обл. Бургас. 
- Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 167 – 170; 
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- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически разкпоки на укрепен дом в м. „Голата нива” край 
с. Синеморец, Община Царево. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 214 – 217; 
- Д. Агре. Археологическо проучване на две могили в землището на с. Бояново, 
Елховско. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 251 – 254; 
- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически разкопки на надгробна могила в м. „Лъките” край 
с. Бродилово, Община Царево. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 254-255. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Д. Агре. Тракийска могила от римската епоха в землището на с. Бояново, Елховска 
община. – Сб. в памет на акад. Д. П. Димитров; 
- Д. Агре. Тракийската култура в Панагюрска Средна гора. – Т. ІІ на Годишника на 
Регионален исторически музей – Пазарджик; 
- Д. Агре. Погребални практики и съоръжения в Северозападна Тракия през І - ІV в. сл. 
Хр. (според резултати от проучвания на тракийски могили). – ИНМСЗБ; 
- Д. Агре. Владетелският гроб от Маломирово-Златиница. – Сб. в памет на Г. Китов. 
 
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 2010 г. 
 
- Д. Агре. Могилата като сакрално място за траките (на база на проучванията в 
Югоизточна България). – Сб. Издание НБУ и НАИМ – от конференцията посветена на 
Ямната проблематика в Тракия; 
- Д. Агре. Тракийската култура в Ябланишко. – Сб. материали от Регионална 
конференция в Правец и Ябланица; 
- Д. Агре. Ритони с глави на елен от територията на Тракия. – Сб. с материали 
посветени на 60-годишнината от откриването на Панагюрското съкровище. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Два материала за „Енциклопедия България”; 
- Брошура „Долмените в Странджа”; 
- Брошура „ Миналото на Синеморец”; 
- Владетелският гроб от Маломирово-Златиница. – Дипломатически преглед. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Материали във вестник „24 часа”, Труд, Стандарт, АБВ; Морски фар – Царево, 
Делник, Сакарско ехо и др. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
- Член на Европейската асоциация на археолозите. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
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4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Ръководител на един проект в НБУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководител на 2 дипломанти за бакалавърска степен в НБУ, специалност 
„Археология” - защитили през 2010 г.; 
- Лятна практика на 12 студенти от СУ, ВТУ, ЮЗУ – специалност „Археология” на 
археологически обекти на територията на Югоизточна България – юни-ноември 2010 г. 
В проучванията взеха участие студенти от Кембридж – Великобритания и Хайделберг- 
Германия специалност „Археология”. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- Една рецензия на дипломна работа за бакалавърска степен в НБУ. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Организиране на лятна школа – на студенти от СУ, НБУ и ВТУ – септември 2010 в 
Копривщица; 
- 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 три комисии по опазване на археологическото наследство в качеството на 
представител на НАИМ – Златна Панега, Етрополе, Мирково, Петърч, Бенковски, 
Чавдар и Челопеч. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в НИМ; 
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в 
Исторически музей – Царево. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Една публична академична лекция на тема „Тракийската култура в ЮИ България” 
пред колеги и студенти от ЮЗУ – Благоевград. 
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- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в Странджа”. Пред 
Ротари клуб в Ямбол и Царево; 
- Организиране на археологическа изложба в Етнографско-археологически музей 
Елхово; 
- Фотоизложба с материали на Експедиция Странджа в Тополовград с включени 
проучвани обекти от територията на Тополовградска община – май 2010 г.; 
- Фотоизложба „Долмените в Странджа” - представена в Ямбол и Елхово; 
- Участие в документален филм посветен на археологическите разкопки в 
Тополовградска 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 музея – 
Ботевград; 
- Опис на всички археологически материали открити в Ботевградска община – за музея 
в Ботевград; 
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ; 
- Участие в подготовката на археологическа изложба в НИМ на тема „Одриските 
войни”. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Награда от Община Елхово – за популяризиране и опазване на културното наследство. 
 
11. РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 
 
- 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). 
 
 

специалист-проучвател Марлена Кръстева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на археологически проучвания – обект 18А, ЛОТ 2, АМ Тракия, 
15.03.2009 – 15.06.2010 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина  
 
- A Cult Building in Sozopol (Ancient Apollonia Pontica), XIth International Congress of 
Thracology Thrace and Thracians Between Two Continents 6000 BC – AD 600. 
 

98 
 



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 2010 г. 
 
- M. Krasteva. A Cult Building in Sozopol (Ancient Apollonia Pontica) – XIth International 
Congress of Thracology Thrace and Thracians Between Two Continents 6000 BC – AD 600. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Участие в предаване на БТВ май 2010; 
- Публикация в. 24 часа май 2010; 
- Публикация в. Сега май 2010. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти  
 
- Ръководство на лятна практика на студенти от СУ и ВТУ – 5 души. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в комисия – АМ Тракия, ЛОТ 2, обект 18. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Становище по искане на БДЖ – ЕАД, относно корекция на трасето Радомир – 
Кюстендил. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране на изложбата „Българската следа в науката”, посветена на 
изследователите на старата история и археологията, в Исторически музей Радомир; 
- Приложна дейност: участие в проект на ИМ – Нова Загора с АПИ за проучване на 
обект 18А, ЛОТ 2, АМ Тракия – 2010. 
 
 

специалист-проучвател Диана Димитрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Погребални практики на траките в могили в землищата на с. Трапоклово и 
Драгоданово, община Сливен. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Теренни издирвания на могили в община Сливен;  
- Архитектура на съоръжението в могила Голяма Косматка при Шипка, Казанлъшко; 
- Предоставен на н. с. Иво Чолаков научен текст и снимки за Investigations on Tumular 
Necropolises in Sliven district. – In: American Journal of Archaeology; 
- Предоставен на ст. н. с. Красимира Карадимитрова научен текст и снимки за 
проучване на две могили в землището Александрово, Ямболско, през 1999 г. във връзка 
с изложбата на НАИМ на Пловдивския Панаир „Археологията среща бизнеса” – 
септември 2010 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- XXIX регионална среща на археолозите от ЮИ България в Ст. Загора 12-13.02.2010 г. 
с доклад: Богати Тракийски гробове от римската епоха в Сливенско – разкопки 2009; 
- Черноморски туристически форум Варна 2010 (23 – 25.09.2010 г). „Културният 
туризъм – бъдещето на България” с доклад: Долината на тракийските царе – среда на 
туристически маршрут между София и Варна. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Д. Димитрова. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – В: Каталог 
на изложбата „Археология 2009”, София, 2010, 76 – 79; 
- Д. Димитрова. Китова могила край с. Крушаре, община Сливен. – Наука, 2010, 2, 42 – 
46; 
- Тайните на Попова могила. – В: Будител, 2010, 1, януари – май, 35 – 41; 
- Д. Димитрова. Спасителни разкопки на две могили в с. Речица, община Сливен. – 
АОР през 2009 г., София, 2010, 229-231 (съвм. с Н. Сираков и М. Марков); 
- Д. Димитрова. Спасителни разкопки на Китова могила в землището на с. Крушаре, 
община Сливен. – АОР през 2009 г., София, 2010, 255 – 258 (съвм. с Н. Сираков и М. 
Марков); 
- Д. Димитрова. Спасителни разкопки на Попова могила в землището на с. Трапоклово, 
община Сливен. – АОР през 2009 г., София, 2010, 258 – 260 (съвм. с Н. Сираков и М. 
Марков); 
- Д. Димитрова. Обхождания на могили в община Сливен. – АОР през 2009 г., София, 
2010, 653 (съвм. с Н. Сираков и М. Марков).  
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Д. Димитрова. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – ИМЮИБ;  
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- Д. Димитрова. Тракийски гробове и погребални практики от римската епоха в 
Сливенско. – В: Анали; 
- Д. Димитрова. Бронзовата глава от могилата Голяма Косматка. Резултати от 
археометрично изследване (предварително съобщение). За сборник „Проблеми и 
изследвания на тракийската култура” – Казанлък (съвм. с М. Рехо); 
- Д. Димитрова. Проучвания на погребалните обреди в могили в Сливенско. – ИНИМ; 
- Д. Димитрова. Великолепието на одриските царе-воини от Долината на тракийските 
царе. – ИНИМ; 
- Д. Димитрова. Погребални практики в Крастава могила, Сливенско. – За каталог на 
изложбата „Археология 2010”. 
 
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 2010 г. 
 
- Д. Димитрова. Долината на тракийските царе – среда на туристически маршрут между 
София и Варна. – В: Културният туризъм – бъдещето на България. Черноморски 
туристически форум Варна 2010, Варна, 40 – 48; 
- Д. Димитрова. Сребърен ритон от Далакова могила – елемент на царското угощение. – 
В: Югоизточна България през II-I хил. Пр. Хр., Варна, 221 – 227. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Д. Димитрова. Попова могила край Оряховица, Старозагорско. – В: Сборник по 
случай 100 години от рождението на Д. П. Димитров; 
Д. Димитрова. Ями в Станимирова могила в землището на с. Крушаре, Сливенско. – В: 
Сборник на дискусионен форум „Ями и ямни комплекси в Древна Тракия (I хил. пр. 
Хр.); 
- Д. Димитрова. Рачева могила при Мъглиж. – За сборник в чест на проф. Василка 
Герасимова; 
- Д. Димитрова. Крастава могила. – Сборник в чест на 70-та годишнина на Иван 
Карайотов. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участия в „Радиоенциклопедия” на БНР, програма „Хр. Ботев” – поредица през м. май 
2010 „Легенди от злато” от 16 до 16,30 часа с водещ Петра Талева – 06.05.2010; 
13.05.2010; 20.05.2010; 27.05.2010; 
- Интервю за БНТ – Канал 1 във връзка с откриването на изложбата „Богатствата на 
одриските воини” в НИМ – 29.06.2010 г. с репортер Мария Чернева; 
- Интервю за в. „Новинар-юг” по повод откриване барелеф на Георги Китов в Музея на 
тракийското изкуство в Източните Родопи – 15.09.2010 г.; 
- Интервю за в. „Народно дело” – Варна 02-03.10.2010 г. във връзка с културния 
туризъм; 
- Участие в „Неделен клуб Хоризонт” по БНР с водещ Николай Атанасов – 03.10.2010 
г. от 19 часа; 
- Участие в предаването „Бащино огнище” с водещ Галя Жекова по ТV „Планета” – 
15.10.2010 г. от 17 часа; 
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- Участие в „Радиоенциклопедия” на БНР, програма „Хр. Ботев” с водещ Цвета 
Николова – 24.11.2010 г. от 16 часа; 
- Направа на проект за 13-листен луксозен календар за 2011 година „Погребални 
практики на траките в Сливенско”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Обработка на откритите движими археологически паметници от проучване на могили 
на територията на община Сливен през 2009 година за РИМ – Сливен; 
- Обработка на откритите движими археологически паметници от проучване на могили 
на територията на община Сливен през 2010 година за РИМ – Сливен. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изготвяне на програма за годишните отчети на СТА за 2009 година. 
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II.3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ 
 
Основни научни проекти на Секцията: 
 

• Антична култура на българското Черноморие – VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.  
• Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. 
• Долнодунавски лимес – І – началото на VІІ в. 
• Култура и изкуство на късната античност – ІV – началото на VІІ в. 

 
 

доц. д-р Людмил Вагалински – Директор на НАИМ – БАН 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
- Ръководител на археологическо проучване на антична и средновековна крепост край 
село Сливарово, Малкотърновско (края на септември – края на октомври); 
- Консултант на археологическо проучване на обект „Късноантична крепост край село 
Голям манастир, община Тунджа, област Ямбол” с ръководител Стефан Бояджиев 
(РИМ – Ямбол). 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- 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.”). 
- Член на проекта „Долнодунавският римски лимес”, изпълняван от НАИМ и 
Института по архитектурознание – БАН чрез финансиране от ФНИ – МОН. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната:  
 
- Председател на организационния комитет на лимес-конгреса през 2012 година в Русе; 
- Председател на организационния комитет на българо-уелския колоквиум „In search of 
Celtic Tylis”, проведен на 8 май в НАИМ; 
- С доклад „Античният град Хераклея Синтика край Рупите, Петричко” на ХІІ 
конференция на Сдружението на преподавателите по история в България, 17-18 
септември, София; 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети: 
 
- Член съм на Братиславската научна група, която е консултант на ЮНЕСКО за 
границите на Римската империя (римския лимес). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
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4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи: 
 
- На магистърска теза „Селищна и пътна система по Средна Струма през късната 
античност” на Драгомир Гърбов (НБУ); 
 
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: заповед І119/12.02.2010, председател на 
изпитна комисия за нов библиотекар в НАИМ; заповед І193/08.03.2010, председател на 
изпитна комисия за докторантски минимум в СП; заповед І131/16.02.2010, председател 
на изпитна комисия за докторантски минимум в САА; заповед І123/08.03.2006, член на 
постоянна комисия за определяне продажна цена на издания на НАИМ; заповед 
І1378/13.12.2010, председател на изпитна комисия за докторантски минимум в САА; 
председател на изпитна комисия за кандидат-докторанти в СТА; 
- Комисии, назначени от министъра на културата: заповед РД 09-042/25.01.2010, член 
на междуведомствена работна група за опазване на културно-историческото 
наследство, разкривано при изграждане на софийското метро; заповед РД 09-09-
86/03.11.2010, член на разширен експертен съвет към Софийска община за обсъждане 
на архитектурен проект „Античен център Сердика”; заповед РД 9К-0237/07.11.2010, 
член на комисия за определяне носители на награда на министъра на културата за 
археологически открития; заповед РД 9К-0180/10.09.2010, председател на работна 
група за изготвяне на проект за Наредба за теренните археологически проучвания. 
- Други комисии: заповед 7/19.04.2010 на директора на Исторически музей-Малко 
Търново, председател на изпитна комисия за археолог в музея. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни: 
 
- Експертни оценки на научни проекти, подадени или отчитани във ФНИ към МОН 
(изпълняван проект „Археометрично изследване на златните находки от варненския 
енеолитен некропол и идентифициране на източниците на злато”; кандидатстващ 
проект DVU_10_0098). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Зам. главен редактор на ИАИ; главен редактор на поредицата „Дисертации” – НАИМ: 
публикувани бяха том ІІІ с автор Надежда Кирова и том ІV с автор Андрей Аладжов, 
подготвя се том V с автор Д. Рабовянов; главен редактор на списание Archaeologia 
Bulgarica, от което през годината излязоха броеве ХІV, 2010, 1 и 2; главен редактор на 
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тома „In search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC), излязъл през ноември в резултат на 
българо-уелски колоквиум на тази тема; редактор на сборника „Реката и времето”, 
излязъл през 2010 като резултат от международна научна конференция „Реката и 
времето”, Тутракан 22.-23.10.2009. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ: 
 
- Директор на НАИМ – от 1 декември; зам. директор на НАИМ; член на Научния съвет 
на НАИМ; член на Теренния съвет към НАИМ; председател на Библиотечния съвет на 
НАИМ; член на Музейния съвет на НАИМ. 
 
 

доц. д-р Евгения Николова Генчева (Ръководител на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Ръководих разкопките по проекта „Римски военен лагер и ранновизантийски град 
Нове” през периода от 10.06. – 25.06. и от 25.07 – 05.09.2010 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.” Разкопките се проведоха на всички 
изследвани сектори. 

 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка за крайна публикация на разкопките на скамнум трибунорум на Нове, 
която ще съдържа историята на проучванията, стратиграфията на обекта, строителните 
периоди – том І; към проект на САА „Долнодунавски лимес І – началото на VІІ в.” 
- Цялостна обработка на керамиката от 2000 до 2010 г. от сектор Х (български) на Нове 
– за том ІІ „Скамнум трибунорум на военния лагер в Нове”; 
- Обработка на дребните метални предмети от разкопките на Шишманово кале, 
Самоковско; 
- Член на екипа, който изготвя проект за консервация и реставрация на Нове „Сърцето 
на легиона” към Регионална програма за развитие на културния туризъм на ЕС. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Взех участие в международна археологическа конференция в Херсонес Таврический 
(Севастопол) Украйна с доклад „Фортуна от дома на трибуна в Нове”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
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- Е. Gencheva. Miasta rzymskie i póżnoantyczne z terytorii Półwyspu Bałkańskiego (Римски 
и късноантични градове от Балканския полуостров). – Novaensia (ISSN 0860-5777), 20, 
2010, 241–273. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Е. Генчева. Нове. Сектор Х – скамнум трибунорум. – АОР за 2009 г. (ISSN 1313-0889), 
София, 2010, 312-313. 
- Е. Генчева. Сондажни проучвания на пътищата към военния лагер Нове. – АОР за 2009 г. 
(ISSN 1313-0889), София, 2010, 317. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Е. Генчева. 50 години българо-полски разкопки в Нове, край Свищов. – Списание на 
БАН, 2010, 30 стр. (39484 знака) 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител съм на съвместен проект за археологически проучвания на римския 
военен лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Варшавския университет 
(Полша). Новият петгодишен договор от 2006 до 2010 г. е за обработка на материалите 
от разкопките и пълна публикация на обекти ІV – военна болница, ХІ – принципии и Х 
– жилище на трибуна на военния лагер Нове край Свищов; към проект на САА 
„Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”. 
- Ръководител съм 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 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководител съм на 1 редовен докторант. 
 
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 междуведомствена комисия за определяне на границите на римския военен 
лагер и ранновизантийски град Нове; 
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- Член на изпитни комисии за докторанти: римски период – декември 2010 г.  
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
  
- Изготвяне на експертиза за изнесени от България археологически находки – 56 броя; 
- Изготвяне на становище за МК за новия експозиционен план на Археологически 
музей – Сандански. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член съм на редколегията на списание „Археология”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участник в постерна изложба „Археологията и бизнесът” – Пловдив, 2010 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Секция по антична археология; 
- Секретар на Научния съвет на НАИМ. 
 
 

гл. ас. д-р Иво Чолаков (Секретар на Секцията) 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Публикационна дейност 
 
1.1.1. Научни публикации в списания и периодични издания: 
1.1.1.1. в чужбина, 
1.1.1.1.1. излезли от печат през 2010 г.; 
 
- Ivo D. Cholakov, Krastyu Chulakev. Archaeology in Bulgaria, 2007–2009. American 
Journal of Archaeology, 114, (2010), 715-741. ISSN 002-9114. 
 
1.1.1.2. в България 
1.1.1.2.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от издателя; 
 
- Ivo D. Cholakov, Krastyu Chukalev. Statistical Data on the Archaeological Field Activities 
in Bulgaria, Season 2009 – Archaeologia Bulgarica XІV, 3. 
 
1.1.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници: 
1.1.2.2. в България, 
1.1.2.2.1. излезли от печат през 2010 г.; 
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- И. Д. Чолаков, Н. Пеева. Проучване на обект №17, АМ „Тракия”, ЛОТ 4. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 408 – 410. ISSN 1313-
0889. 
 
1.1.2.2.2. приети за печат през 2010 г., с документ за приемане от издателя; 
1.1.3. Монографии и сборници: 
1.1.3.1. в чужбина; 
1.1.3.2. в България. 
 
- Иво Д. Чолаков. Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на 
България (I – началото на VII век). София, 2010. Издателство Ноус. 404 стр., 274 фиг. 
ISBN 978-954-92566-1-1 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Проекти и договори 
 
- Участие в разкопки на обект Антична крепост в м. Кладарско градище, с. Сливарово, 
общ. Малко Търново, Бургаска област (01.10. – 31.10.2010г.). 
- Участие в проект „Долнодунавският LIMES ROMANUS – виртуална реконструкция 
на градски структури”, 2009 – 2011 г., финансиран от Фонд ”Научни изследвания” към 
МОН. Водеща организация по проекта е Център по архитектурознание на БАН. 
 
Приложение 5.5: Списък на съвети, комисии и други експертни органи на външни за 
БАН институции (правителствени и неправителствени), фондации, организации, 
издателства и др., в които участват учени и специалисти от звеното 
 
- Провеждане на експертен оглед и изготвяне на докладна записка и становище за терен 
на бъдещ фотоволтаичен парк в землището на с. Вакарел (22.02.-23.02.2010г.); 
- Експертна комисия за определяне режимите, граници и предписания за опазване на 
археологическа недвижима културна ценност – „Антична крепост – Маркова механа”, 
с. Долна Василица, общ. Костенец, Софийска област (22.11.-24.11.2010г.). 
 
 

проф. д. и. н. Румен Теофилов Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Изследователски теми 
 
- Работа по ръкописа на книгата „Археологическото наследство в община Трявна (обл. 
Габрово) (Тракийско светилище при с. Черновръх, проходът Трявна-Мъглиж, пътната 
мрежа между Дискодуратере и връх Ковачка)”; 
- Работа по TABULA IMPERII ROMANI, Лист К-35 ФИЛИПОПОЛИС. Допълнителни 
фишове. Трудът е комплектуван и преведен – вече 1400 страници. През декември влиза 
за печат. 
Фишове: AD LUCERNARIUM BURGUM, AD SILVA, AETOS, ANAGON, ANTHEIA, 
ARTANES fluvius, ARTESKOS fluvius, ARZUS fluvius, ASAMUS fluvius, ASTICUS 
mons, BAIKA, BASKON, BEKULI, BELASTYRAS, BEPARA, BEREIAROS, BERIPARA, 
BEROS, BIA, CARSALEON, CHEROINON, CHRYZANTHOS, DAPHABE, 
DALATARBA, DEBRE, DERTALLOS, DRASDEA, DORDAS, FOSSATUM, 
GEMELLOMUNTIS, GESILAPHOSSATON, GETRINAS, GETRISTAUS, 
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HERCULENTE, HYMAUPARU, IATRUS fl., IN MEDIO, ISGIPERA, KABOTUMBA, 
KALBOMUNTIS, KASEERA, KASIBONON, KLEISURA, KURTUXURA, KYRIDANA, 
LIBIDURGOS, Marinka, MARKEROTA, MARKIANON, MATORA, MEZIDEVA, 
ORUDISZA AD BURGUM, PONTE UCASI, PONTUS EUXINUS, POTAMOS, 
PROKLIANE, RANULE, OSOKASTRON, SABULENTE KANALION, SARMATHON, 
SIRMUS, SKITAKES, TAMONBARI, THAUROKEPHALON EMPORION, TULEUS, 
THERMA, THRACIA, ULICITRA, ULPIA OESCUS, URDAUS, URDOVIZA, Бистрец, 
Грънча, Детелина, Добри дол, Душанци, Енина, Катунище, Коларово, Копривщица, 
Ковачка, Маточина, Сеноклас, Ставерци, Сърневец, Чавдар, Челопеч, Panasa, Skopas, 
SEVASTOPOLIS, CONSTANTIA, ACAPA. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2.2. В чужбина: 
 
- R. Ivanov, W. Eck. Zwei Votivinschriften aus Ratiaria in der Provinz Moesia Superior. – ZPE, Bonn, 
2010. 
 
Рецензирана публикация: 
- Р. Иванов. М. Маджаров. Римски пътища в България. Принос в развитието на римската 
пътна мрежа. Велико Търново 2009. – Археология, 2010. 
 
2.2. Научно-популярни книги 
 
- Румен Теофилов. Всекидневният живот в Тракия (І – ІV в. сл. Хр.) (Национален музей на 
българската полиграфия) София 2010 (ISBN 978-954-463-106-2), Обем: 192 стр. + 150 обр.; 
- Участие в написването на гид за Никополис ад Иструм (с колектив). 
 
3.2. Научно ръководство: 
3.2.1. На бакалавър, магистър или специализант 
 
Магистри: 
- Петър Петров – Канабите по долния Дунав; 
- Мирослав Тихолов – Помощните части в Долна Мизия. 
 
3.4. Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член съм на американската Академия на науките в Ню Йорк. 
 
4.1.1. Лекционна дейност: 
 
- „Римският лимес І – ІV в.” (45 ч.) в СУ „Св.Климент Охридски”. Магистърски курс. 
 
5.1. Рецензентска дейност 
5.1.2. На докторска дисертация (бивша кандидатска), на конкурс за доцент. 
 
- Рецензия на д-р Митко Маджаров (Хисаря) за конкурса за доцент по антична археология 
(декември). 
 
5.2. Експертни оценки, възложени от институции 
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Експертно участие: 
- Експертно мнение за кандидатстване по проекта Ямбол (Безистен и Кабиле – 
строителна дейност, реставрация и консервация) (ноември 2010) (Възложено от община 
Ямбол); 
- Участие в среща в НИПК за утвърждаване на проекта (нач. на декември); 
- Участник съм в експертния съвет на Фондация „Улпия Сердика”. 
 
6. Участие в редакционни колегии, отговорни редактори на сборници и 
монографични издания: 
 
- Отговорник съм за „Табула империи Романи” за България, Лист – „К-35 – 
Филипопол”; 
- Главен отговорник на поредицата Римски градове в България. 
 
 

доц. д-р Венцислав Николов Динчев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с теренна дейност 
 
- В рамките на българо-британски изследователски проект (виж по-долу 3а.) ръководих 
редовните разкопки (10.07. – 15.08.2010 г.) на обект „Михнева могила” край с. Добри 
дял, община Лясковец (с Разрешение № 258/10.06.2010). Основни резултати: изяснени 
са периодите на експлоатация на обекта (през бронзовата, желязната, римската и 
късноантичната епоха) и е установен основният сред тях – от късната античност; 
изяснени са важни характеристики на късноантичния обект – на неговата 
фортификационна система и на постройките в защитената му площ, възлизаща на около 
(малко над) 3 дка; изяснена е в общи линии хронологията на късноантичния обект – в 
границите на периода 350 – 500 г.; 
- Ръководих спасителните разкопки (14.09.-13.10.2010 г.) на археологическия обект в м. 
Дорана край р. Ченгене дере, в землището на с. Помощник, община Гълъбово (в 
територията на енергийния к-с „Марица-изток”; с Разрешение № 326/02.08.2010). 
Обектът е със значителна площ, но с отделни структури на разстояние една от друга. Те 
са зле съхранени (теренът е риголван за лозя, а в по-ново време – от иманяри). 
Находките датират обекта в границите на ІІ – ІV в. сл. Хр. Най-вероятната му 
интерпретация е открито селище; 
- Ръководих спасителните разкопки (28.10. – 21.11.2010 г.) на археологическия обект 
„Гриндур-запад-2” в землището на с. Антимово, община Видин, във връзка със 
строителството на „Дунав мост 2” (с Разрешение № 281/17.06.2010). Изследвани са 
структури от ранната бронзова епоха (култура „Коцофени”) и от средновековието (VІІІ-
ХІ в.). Изследвани са и няколко гроба с трупополагане, без съоръжения и инвентар. 
Ориентацията на скелетите е запад-изток, с глава на запад. Краката при един от 
погребаните са свити в коленете, а при останалите – изпънати; 
- Ръководих теренното обхождане и наблюдение (18.10. – 20.10.2010 г.) във връзка с 
реконструкцията на ж. п. линията Пловдив – Свиленград (с Разрешение 
№357/18.10.2010), в участъка от новоизградените/новоизграждащите се пътни надлези 
при с. Ябълково, гр. Първомай и с. Виница, както и в района на строящата се в момента 
тягова подстанция при с. Крумово. Не са установени нови археологически обекти; 
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- Консултирал съм ръководителите на разкопките на селищната могила край гарата на 
гр. Търговище – д-р Кр. Бъчваров и П. Лещаков (НАИМ – БАН) за останките и 
материалите от римската епоха, откривани при тези разкопки (01.09. – 03.09.2010 г.). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работя по проблемите на архитектурата, градоустройството и селищния живот на 
Балканите през късната античност (резултатите са отразени в публикациите ми); 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 
 
- Осъществих триседмична научна командировка (01.02. – 21.02.2010 г.) по ЕБР във 
Великобритания в рамките на проекта „Краят на античността по Долния Дунав. 
Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото на VІІ в.”, на който съм 
ръководител. Проведох срещи и обсъдих различни проблеми с водещите британски 
специалисти в областта на античната и късноантичната археология на Балканите – с 
prof. A. Poulter и Dr W. Bowden от университета в Nottingham, с prof. J. Crow от 
университета в Edinburgh. На 11.02. изнесох лекция на тема „Комплексът на Хемските 
порти и късноантичната преградна линия в Източна Стара планина” пред 
преподаватели и студенти от School of History, Classics and Archaeology на 
университета в Edinburgh. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
 
В електронни издания: 
- V. Dinchev, Mogilite Settlement near Pomoshtnik. – In: Fastionline: AIAC_2283   
(http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_2283) 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Български, излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Динчев, Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през късната 
античност: Oescus. – Археология, L, № 3-4, 2009, 28 – 37; 
- В. Динчев, Нови археологически проучвания при римската пътна станция Scretisca 
край гр. Костинброд. – В: АОР през 2009 г., София, 2010, 359 – 361; 
- В. Динчев, Спасителни разкопки на археологическия обект в м. „Под ямача” в 
землището на с. Овчарци, община Раднево. – В: АОР през 2009 г., София, 2010, 403 – 
405. 
- В. Динчев, Теренни обхождания в землището на с. Голица, община Долни Чифлик. – 
В: АОР през 2009 г., София, 2010, 644 – 646. 
- В. Динчев, Археологическото наблюдение по трасето на реконструиращата се 
железопътна линия Пловдив – Свиленград (общини Първомай и Димитровград). – В: 
АОР през 2009 г., София, 2010, 657 – 658. 

111 
 

http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_2283


 
2.1.3.2. Български, приети за печат през 2010 г. 
 
- В. Динчев. Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през късната 
античност: Serdica. – Археология, LІ, 2010, № 3-4 (34 стр., 3 обр.).  
 
Забележка: в отчета за 2009 г. отчетох тази статия, но на друго място; 
впоследствие я изтеглих и предоставих за „Археология”, а на „другото място” (виж 
по-долу 2.2.2.2.) предадох друга статия. 
 
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 2010 г.  
 
- В. Динчев. Новите късноримски центрове на Scythia и Moesia secunda. – В: Д. 
Аладжова и др. (ред.) Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 414-
448.  
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г.  
 
- В. Динчев. Към характеристиката на градоустройството на Serdica. – В: Сборник в 
чест на акад. Д. П. Димитров (34 стр., 5 обр.). 
 
2.3. Научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- В. Динчев и др. Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, 
Великотърновска област, 1996 – 2003 (резултатите от проучванията на българския 
екип). – „Socasto Ltd”, София (Разкопки и проучвания, ХХХІХ), 2009, 336 стр. (в 
съавторство с колектив; мое дело са стр. 5 – 151, 325 – 336, а също и 
съставителството на тома). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Ръководител съм на българо-британския 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., вкл. (одобрен с Решение 
на Министерския съвет на Р България от 20.02.2009 г.). Изследователската дейност през 
втората година на проекта включваше: пет седмици разкопки под мое пряко 
ръководство на обекта „Михнева могила” край с. Добри дял, община Лясковец (виж по-
горе 1.1.); четири седмици разкопки в Никополис ад Иструм под прякото ръководство 
на н.с. д-р П. Владкова от РИМ В. Търново; научна обработка на движимите материали 
от двата обекта по време на разкопките в базата в с. Никюп, община Велико Търново; 
изготвяне на необходимата документация през времето след разкопките до края на 
годината.  
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
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4.1.1. Лекции 
 
- Имам задължителен бакалавърски курс „Археология на късната античност” към 
специалност „Археология” на СУ „Св. Климент Охридски” – 60 часа през двата 
семестъра на учебната година (2009-2010 г. и 2010-2011 г.). 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти 
 
- На магистърската дипломна работа на Мирослав Йорданов, студент в СУ” Св. 
Климент Охридски”, ИФ, катедра Археология, на тема „Късноантичното укрепено 
селище в месността „Градище” край град Габрово” (защитена на 14.09.2010 г.). 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти: 
 
- На редовния докторант към катедра „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.)”; дисертацията бе защитена успешно 
на 25.02.2010 г., на заседание на СНС по стара и средновековна история, археология и 
етнография (две положителни рецензии; 16 гласували – 15 бюлетини „за” и 1 бяла 
бюлетина); 
- На редовния докторант към секция „Антична археология” на 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 
 
- Участвах в изпитна комисия за покриване на докторантски минимум по 
специалността на Васил Тенекеджиев – докторант към катедра „Археология” в ИФ на 
СУ „Св. Кл. Охридски” (30.11.2010 г.); 
- Участвах в комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит по късноантична 
археология в НАИМ (06.12.2010 г.). 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания, и др. подобни 
 
- Участвах в конкурса за директор на НАИМ през есента на тази година със 
съответните документи, вкл. управленска програма. Кандидатурата ми бе подкрепена 
от Общото събрание на учените на НАИМ (27.10.2010 г.), от Експертната комисия, 
назначена от Управителния съвет на БАН (04.11.2010 г.), но не и от самия Управителен 
съвет (22.11.2010 г.). 
- Във връзка с решението на Управителния съвет на БАН изготвих Възражение, 
обнародвано в www.svobodata.com (рубрика „Реформите в БАН”; 08.12.2010 г.), в 
gerbsenior.blog.bg (08.12.2010 г.) и отразено в други сайтове и медии, вкл. в интервю по 
БНР. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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а) У нас 
 
- Член съм на редакционната колегия на поредицата „Разкопки и проучвания”. 
 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА В БАН: 
 
- В. Динчев. Автономията на БАН. Опит за критичен анализ. – www.svobodata.com 
(рубрика „Реформите в БАН”; 27.05.2010 г.); 
- В. Динчев. За днешното ръководство и бъдещото устройство на БАН. – в. „Гласове”, 
бр. 46 от 20.12.2010 г.; в сайта на същия вестник (17.12.2010 г.), а също и в 
www.svobodata.com (рубрика „Реформите в БАН”; 14.12.2010 г.). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Представител съм на НАИМ в Общото събрание на БАН; 
- Член съм на Научния съвет на НАИМ. 
 
 

доц. д-р Кръстина Минчева Панайотова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на античния некропол 
на Аполония в м. „Калфата/Буджака” – гр. Созопол. Времетраене: м. април – м. юли 
2010 г. Спасителните археологически разкопки се извършиха в границите на 2 имота в 
южната част от територията на некропола Аполония Понтийска. На площ от 2.5 дка 
бяха разкрити общо 38 гробни съоръжения, в които са извършени погребвания от 
средата на V до края на IV в.пр.Хр., редица останки от поменални ритуали както и 
свързани с погребално-поменалните обреди структури. Особен интерес представляват 
откритите в УПИ 5076 вкопавания вероятно за засаждане на лози през късно-античната 
епоха. Финансиране: от частни инвеститори. 
Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. 
Хр. – VІ в.сл.Хр.” 
- Научен ръководител на археологически проучвания на надгробна могила в м. „Мапи” 
от землището на гр. Созопол. Времетраене: м. юли 2010 г. Проучването на надгробна 
могила в м. „Мапи” включва: 

- Геодезично заснемане на могилата, извършено от инж. Атанас Каменаров. 
- Геофизично проучване, извършено от инж. Илиан Катевски. 
- Археологически наблюдения. 

Финансиране: от частни инвеститори. 
Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. 
Хр. – VІ в. сл. Хр.”. 
- Научен ръководител на теренни археологически обхождания в землищата на гр. 
Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново. Времетраене: м. август 2010 г. Извършена 
беше актуализация и допълване на АКБ. Документирани бяха нови културни ценности 
от I хил. пр. Хр. – I хил. сл. Хр. Финансиране: Университета на Прованс Екс – 
Марсилия I. 

114 
 

http://www.svobodata.com/
http://www.svobodata.com/


Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. 
Хр. – VІ в. сл. Хр.”. 
- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Остров Св. Кирик”. 
Времетраене: м. септември – м. ноември 2010 г. Извършено беше допроучване на 
междухрамовото пространство и теренна консервация на разкритите структури. 
Открита беше част от масивна сграда от архаичната епоха, както и три помещения с 
градени на калова спойка стени. Проучени бяха 9 ями, съдържащи пепел, животински 
кости, черупки от миди, теракоти, бронзови стрели-монети и керамични фрагменти от 
края на VII – V в. пр. Хр. В наоса на християнската базилика бе открит граден с камъни 
и тухли гроб. Проучена беше и касетата пред абсидата на пристройката. 
Финансиране: МК. 
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, открити на остров „Св. Кирик” през 2010г. 
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 
 
- XXIX Регионална среща на археолозите от Югоизточна България – Стара Загора, 
12.02.2010 г.; 
- 49 Национална археологическа конференция – Несебър, 25 – 28.05.2010 г. 
 
б) В чужбина 
 
- XII Международная Крымская конференция по религиоведению „Память в веках: от 
семейной реликвии к национальной святыне”. – Севастополь 26 – 30 мая 2010; 
- Séminaire „La Grece et la Méditerranée antiques”. – Centre Camille Jullian, 15.12.2010 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни. 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- K. Panayotova. Tne Necropolis of Apollonia Pontica in Kalfata/Budjaka Locality. – In: R. 
Docter, K. Panayotova, J. de Boer, L. Donnellan, W. van de Put, B. Bechtold. Apolonia 2007. 
(Second edition), – Gent, 2010, 5 – 28; 
- K. Panayotova. Histoire de la recherche archéologique à Apollonia. – In: A. Hermary, K. 
Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La 
nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). 
Bibliotheque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 19 – 22; 
- K. Panayotova. Kalfata dans l’ensemble des nécropoles d’Apollonia. – In: A. Hermary, K. 
Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La 
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nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). 
Bibliotheque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 39 – 48; 
- A. Hermary, K. Panayotova.. Introduction – In: A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. 
Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. 
Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). Bibliotheque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 7-8; 
- A. Baralis, M. Damyanov, A. Hermary, K. Panayotova, A. Riapov, A Richier. Descriptions 
des sépultures, des dépôts et des foyers. – In: A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. 
Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. 
Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). Bibliotheque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 83 – 138; 
- K. Panayotova, A. Hermary. Figurines et objets divers en terres cuites, vase plastique. - In: 
A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont 
(Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. Av. J.-C.). Fuilles franco – bulgares (2002 – 
2004). Bibliotheque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 247 – 253; 
- K. Panayotova, A. Hermary. Tuiles timbrées. – In: A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, 
M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. 
Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). Bibliotheque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 253 – 254; 
- K. Panayotova, A. Hermary. Objets en métal. – In: A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, 
M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. 
Av. J.-C.). Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). Bibliotheque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 254 – 262; 
- K. Panayotova, A. Hermary. Objets divers. – In: A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, M. 
Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve – IIIe s. 
Av. J.-C.) Fuilles franco – bulgares (2002 – 2004). Bibliotheque d’Archéologie 
Méditerranéenne et Africaine, 5, 2010, 262 – 265. 
 
2.1.3. Български  
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г.  
 
- К. Панайотова. Аполония Понтийска – най-старият град-държава по българското 
Черноморие. – Нука, ХХ, 2010, 1, 32 – 37; 
- К. Панайотова. Аполония Понтийска. Столетие археологически проучвания. – 
Археология (3 с.); 
- К. Панайотова, М. Даскалов, Р. Пенчева, К. Трендафилова. Спасителни 
археологически проучвания на територията на о-в Св. Кирик – Созопол. – В. З. 
Димитров (съст.) Българска археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 39 – 
41; 
- К. Панайотова, М. Даскалов, Р. Пенчева, К. Трендафилова. Спасителни 
археологически проучвания на о. Св. Кирик – АОР през 2009 г. София, 2010, 295 – 298; 
- К. Панайотова, Р. Пенчева. Античен некропол на Аполония в местността 
Калфата/Буджака – Спзопол. – АОР през 2009 г. София, 2010, 299 – 301. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- A. Baralis, K. Panayotova, D. Nedev. La nouvelle carte archéologique de la region 
d’Apollonia. – Archeologia. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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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). Срок на проекта – 2010 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Тракия и гръцките колонии” – 20.09.2010 г. 
 
4.1.1. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант (СУ „Св. К. Охридски”); 
- 2 студенти (СУ „Св. К. Охридски”). 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 2 докторанти /САА – НАИМ БАН/. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Постоянна комисия по инфраструктурните обекти към НАИМ; 
- Междуведомствени комисии по опазване на археологическото наследство като 
представител на НАИМ: 

- В Несебър (11 – 12.01.2010 г.); 
- В Созопол (13 – 16.01.2010 г.); 
- В Созопол (15 – 16.03.2010 г.). 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Концепция за Музей на Черноморските цивилизации в сградата на Морското училище 
на о-в „Св. Кирик” – гр. Созопол. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ.  
 
а) У нас 
 
- Отг. секретар на ИАИ; 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервюта за пресата и телевизията  
 
 

117 
 



доц. д-р Сергей Торбатов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проучване на античния град Анхиало. Ръководих археологически разкопки в Сектор 
ІV. Проучванията бяха проведени от 7 август до 22 септември 2010 г. Работи се в кв. 17, 
18, 19, 21 и 22. Разчистени са до пълно изчерпване на културните напластявания 
останки от североизточния ъгъл на сграден комплекс от ІІ – V в. Установени са 3 
строителни периода в рамките на указания хронологически обхват. През втората 
половина на V и през VІ в. части от помещенията са били пригодени за обитаване, но 
не по стандартите на античния градски живот. 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 
Паламарца, Ковачевец, Садина, Априлово, Светлен, Голямо градище и Зараево. 
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 26 септември до 6 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.)”); 
- Спасителни разкопки в Сексагинта Приста (Русе). Участвах като научен консултант 
на археологическите разкопки с ръководител Върбин Върбанов (юли-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 2010 г. 
 
- С. Торбатов. Строителна керамика с печати на І Италийски легион от кастела 
Тримамиум. – Археология, 2010, 3-4 (под печат); 
- С. Торбатов. Латински официален посветителен надпис от римския кастел Тримамиум 
(Долна Мизия). – Известия на Регионален исторически музей –Русе, 14, 2010 (под 
печат); 
- С. Торбатов. Археологическо проучване на Могилен некропол №1 край Горско 
Абланово през 2008-2009 г. – Попово в миналото, 6, 2010 (под печат). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- С. Торбатов. Три колективни находки от късноримски оръдия на труда от Южна 
Добруджа. – Юбилеен сборник „20 години Музей Калатис” (Мангалия, Румъния) (под 
печат). 
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2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- С. Торбатов. Неизвестни паметници от І хилядолетие пр. Хр. в Южна Добруджа. – В: 
Б. Борисов (ред.). Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и 
българската археология, 1. Велико Търново, 2010, 149-160. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- С. Торбатов. Следи от древното минало в района на Стожер. – В: Ц. Недков (ред.). Из 
миналото на село Стожер. Добрич, 2010 (под печат). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 докторант от НБУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на СНС по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК. 
- Член на 2 междуведомствени комисии (Гагово, Мездра); 
- Член на Работна група към Министерство на културата за съдбата на 
археологическата субстанция в централната част на София; 
- Член на Работна група към Министерство на културата за изработване на Наредба за 
управление на археологически резервати и групови недвижими културни ценности. 
 
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. „Стандарт”; 
- Интервю за Кабелна телевизия Попово. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на постоянна комисия за оценка и избор на оферти за издания на НАИМ 
– БАН. 
 
 

доц. д-р Гергана Кабакчиева 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
- Археологически разкопки на раннохристиянската базилика в гр. Монтана. – проект на 
Община Монтана и РИМ – Монтана, научен ръководител доц.д-р Гергана Кабакчиева . 
Финансиране – от община Монтана. Разкопките бяха проведени през м. юни 2010 г. 
Зам. ръководител бе археологът Румен Първанов от РИМ – Монтана. В тях участваха 
също археолога Мирослав Марков от същия музей, както и арх. Светла Радулова. 
Резултати – продължи изследването на некропола над останките от базиликата. 
Разкрити и документирани бяха още 11 гроба. Установено бе, че абсидата на 
първоначалната базилика 1 е била със синтрон, както и с канцел. Намерени бяха части 
от предолтарната преграда, както и други детайли от вътрешната архитектурна украса 
на базиликата. В западната част продължи проучването на пространството пред 
притвора на базиликата. Тук целта е да бъде установено базиликата имала ли е атрий 
или не. Вътрешно от главния вход бе намерена частично запазена мраморна статуя от 
римската епоха, преизползувана като стъпало в базиликата. Подготвена бе научната 
документация за проведените разкопки; 
- Археологически разкопки на античния кастел Димум, гр. Белене – научен консултант 
съм на археологическите проучвания на Димум, с ръководител Соня Лазарова. 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- През 2010 г. продължих да работя по темата „Вносна късноримска и късноантична 
керамика от България”. Подготвена за печат бе част първа „Северноафриканска фина 
керамика и книдски съдове”, 65 стр.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) в България 
 
- През м. май участвах в Националната археологическа конференция в Несебър с 
доклад „Проучване на раннохристиянската базилика в Монтана”. 
 
б) В чужбина 
 
- През м. септември 2010 г. участвах в XXVII Международния конгрес по антична 
керамика, който се проведе в Белград, Сърбия. Tемата на доклада ми бе „Късноримска 
и късноантична керамика в провинциите Крайбрежна Дакия и Мизия Втора”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- G. Kabakchieva. Bibliographie der RCRF für 2009 (für Bulgarien). 
- Г. Кабакчиева. Най-новите археологически проучвания в Ескус. Легионен лагер и - 
римски град. - В: Българска археология 2009 (съставител и редактор З.Димитров). 
Каталог на изложба. София, 2010, 84 – 85; 
- Г. Кабакчиева. Антична Монтана. – В: Българска археология 2009 (съставител и 
редактор З.Димитров). Каталог на изложба. София, 2010, 64 – 65; 
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- Г. Кабакчиева. Археологически проучвания на легионния лагер и римски град-
колония Ескус. – АОР за 2009, София, 2010, 301 – 304; 
- Г. Кабакчиева. Разкопки на раннохристиянската базилика в Монтана. – АОР за 2009 
г., София, 2010, 330 – 332; 
- Г. Кабакчиева. Научен каталог на „Колекция Светослав   Кантарджиев”, 108 стр. ISBN 
978-954-340-171-0. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
 
a) излезли от печат 
 
- G. Kabakchieva. The Big Mound of the family Necropolis of the ancient villa Armira. - In: 
Horses and Wagons in the ancient World ( Ed. D.Triantaphilos, D. Terzopoulou). Orestiada, 
2010, 279 - 296 (ISBN 978-960-89968-6-1). 
 
б) приети за печат 
 
- G. Kabakchieva. Spätrömische und spätantike Keramik in der Provinzen Dacia Ripensis und 
Moesia Secunda. – Acta RCRF. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
- Член съм на Международната асоциация за проучване на античната керамика RCRF. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
- Научен ръководител съм на докторантката Надежда Иванова към САА – НАИМ; 
- Научен консултант съм на докторанта Юниан Мешеков; 
- Научен ръководител съм на докторанта Георге Нуцу от Университета в Яш, Румъния, 
който е на специализация в България. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член съм на Научния съвет на НАИМ; 
- Член съм на постоянната комисия по Документация при НАИМ; 
- Бях член на Атестационната комисия на НАИМ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участвах в Междуведомствена комисия за статут и граници на „Антична и 
средновековка крепост” в гр. Монтана, м. юни; 
- Писмено становище за културно-историческото значение на античната и 
средновековна крепост в м. „Калето” – гр. Монтана за Проект на Община Монтана по 
Програма „Регионално развитие. Атракциони. Участвувах с консултации и в 
цялостната подготовка на проекта; 
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- Писмено становище за културно-историческото значение на античния кастел Димум, 
в гр. Белене за Проект на Община Белене по Програма „Регионално развитие. 
Атракциони. Участвах с консултации и в подготовка на проекта; 
- Участвах в подготовката на Проект на община Монтана по Програма „Регионално 
развитие”; 
- Участвах в подготовката на Проект на община белене по Програма „Регионално 
развитие”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участвах в подготовката на изложбата „Българска археология 2009 г.” с материали от 
Ескус и Монтана; 
- Участвах в изпитна комисия за докторанти по римска археология , м. декември 2010 г. 
- Участвах в изпитна комисия за докторанти по археология – късноантична епоха, м. 
декември 2010 г.; 
- Участвах в изпитна комисия за докторантски минимум по специалността на редовния 
докторант на САА Александър Манов, м. декември 2010 г. 
 
 

гл. ас. д–р Христо Кръстев Прешленов 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- През месец август 2010 г. ръководих планирани археологически разкопки в 
Национален археологически резерват „Деултум-Дебелт” на обект „Античен град”, 
подобект 03 „Обществена сграда”. В сондажа проучих културни пластове с мощност до 
2,60 м, формирани от края на ІІ до VІ в. сл. Хр. Разкрих продължението на римския 
декуманус, проучен в сондажите през 2008-2009 г. и част от кръстовището му с кардо 
(максимус ?). Уличното устройство не се различава от вече установеното в други зони 
на колонията. В резултат на увеличената плътност на застрояване през първата 
половина на V в. платното на декумануса западно от кардото е частично демонтирано и 
застроено с масивна двуетажна сграда, претърпяла разрушения в резултат на 
земетресение и три пожара. Финансиране: ИМ Средец и участие на студенти от СУ, ПУ 
и ШУ (към проекти „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. 
Хр.” и „Материална култура в българските земи през късната античност (ІV – начало на 
VІІ в.)”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- „Археологически аспекти на палеогеографските проучвания на Българското 
Черноморско крайбрежие”. През 2010 г. проучих археологически, геоморфоложки и 
исторически данни за развитието на долината на Средецка река в границите на НАР 
„Деултум-Дебелт” (към проект „Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. 
пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.)”); 
- „Раннохристиянска култура по Българското Черноморие”. През 2010 г. събрах и 
обработих данни за раннохристиянски църкви и прилежащи им гробове в научните 
архиви на К. Шкорпил и Ив. Велков (към проект „Антична култура по Българското 
Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.)”). 
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната 
 
- Международна археологическа конференция „Отражения на вярата: християнска 
архиектура и изкуства ІV – ХV в.” Варна, 23-25 септември 2010; участие с доклад 
„Християнизация и архитектурна среда в Несебър и Паницово”; 
- Научна конференция с международно участие „Християнство, църква и култура през 
вековете”. Пловдив, 19 – 21 октомври 2010; участие с доклад „Архитектура, сакрален 
спомен и градска среда: съхранени раннохристиянски пространства на вярата в 
Несебър и Созопол”; 
- Научна конференция посветена на 90-годишнината на проф. д-р арх. Ст. Бояджиев. 
София, 5–6 ноември 2010; участие с доклад „Стени по клифа. Укрепяване и 
комуникационни подходи при северното пристанище в Несебър”. 
 
б) В чужбина 
 
- ХІХ Congress of the Carpatian-BalkanGeological Association. Thessaloniki, Greece, 23 – 
26 September 2010; участие с доклад „Coastal Instability and Urban Changes – the Case of 
the Nessebar Peninsula”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат 
 
- Hristo Preshlenov. Coastal Instability and Urban Changes – the Case of the Nessebar 
Peninsula – Geologica Balcanica, 39, 2010, 1-2, 325. ISSN 0324-0894. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат  
 
- Hristo Preshlenov. Frühchristliche Archäologie an der Bulgarischen Schwarzmeerküste  
(1878-2008) – Römische Quartal Schrift für Christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte, 105, 2010, 1-2, 78 – 105. ISSN 0035-7812. 
 
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  
 
- Христо Прешленов. Сохраненные раннехристианские пространства веры в Несебре. 
Археологическая и историческая топография. – В: Труды Государственного Эрмитажа 
LIII. Архитектура Византии и Древней Руси ІХ – ХІІ веков. Материалы 
международного семинара 17 – 21 ноября 2009 года. Санкт-Петербург, 2010, 300-309. 
ISВN 978-5-93574-402-3. 
 
2.2.1.2. Приети за печат 
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- Hristo Preshlenov. The Administrative Acts and Relations of the Cities along the Southwest 
Black Sea Coast (1st – 3rd century AD). – In: S. Atasoy, S. Donmez, A. Avram, G. 
Tsetskhladze (ed.). Fourth International Congress on Black Sea Antiquities „The Bosporus: 
Gateway between the Ancient West and East (1st Millenium BC – 5th Century AD)”. British 
Archaeological Reports, Oxford; 
- Hristo Preshlenov. Karel Škorpil (1859-1944). – In: Prosopographie Christliche Archälogie. 
Personenlexikon. Rom; 
- Hristo Preshlenov. Ivan Velkov (1891–1958). – In: Prosopographie Christliche  Archälogie. 
Personenlexikon. Rom; 
- Hristo Preshlenov. Velizar Velkov (1928–1993). – In: Prosopographie Christliche 
Archälogie. Personenlexikon. Rom. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат  
 
- Христо Прешленов. Социални потребности и политически елит в Imperium Romanum: 
honor и munus publicum в градовете по Българското Черноморие. – В: Д. Аладжова, А. 
Божкова, П. Делев, В. Николов, Хр. Прешленов (съст.). Сборник в памет на професор 
Велизар Велков. София, 2009, 276-282. ISSN 978-954-400-005-9; 
- Христо Прешленов. Археологически проучвания на обект „Обществена сграда” в НАР 
Деултум-Дебелт, община Средец. – В: Д. Гергова, Е. Генчева, П. Димитров, Г. Иванов, 
П. Лещаков, Т. Христова, А. Аладжов, Г. Нехризов (ред.). Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София, 2010, 293-295. ISSN 1313-0889. 
 
2.2.2.2. Приети за печат  
 
- Христо Прешленов. Обогатявайте вóйните: военният принципат на Северите и 
градовете по Югозападното Черноморие. – В: М. Манов и др. (съст.). Изследвания в 
чест на Василка Герасимова. София; 
- Христо Прешленов. Архитектура, сакрален спомен и градска среда. Съхранени 
пространства на вярата в Несебър и Созопол. – В: Ив. Джамбов и др. (съст.). 
Християнство, църква и култура през вековете. Пловдив; 
- Hristo Preshlenov. Barrier and Corridor. The Southwest Black Sea Coast – an Аcross-
Border Region of the Imperium Romanum. – В: Л. Вагалински и др. (съст.). Сборник 
посветен на ХХІІ Лимес конгрес в София/Русе през 2012. 
 
4.  ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Лекции в чужди университети 
 
- Лекция на семинар в Американския изследователски център в София. Тема: „Integrated 
Spaces. The Romans and Pax Romana on the Southwest Black Sea Сoast”, февруари 2010 г. 
 
4.1. Организирани школи или семинари 
 
- Теренна археологическа практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ 
„Паисий Хилендарски” и ШУ „Епископ Константин Преславски” в НАР „Деултум-
Дебелт”, август 2010 г. 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на 3 междуведомствени комисии за оценка на проучването, културно–
историческата стойност и опазването на археологически обекти в Балчик и София; 
- Член на междуведомствена работна група за подготовка на проект за Наредба на МС 
за реда за опазване на културните ценности при природни бедствия и въоръжени 
конфликти. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на РП; 
- Член на редколегията на ГНАМ; 
- Отг. редактор на РП, книга ХХХІХ: В. Динчев, Г. Кузманов, П. Владкова, А. 
Чолакова, Ц. Попова. Българо-британски разкопки на градището при с. Дичин, 
Великотърновска област, 1996-2003. София, 2009. ISSN 0205-0722;  
- Член на редколегията на сборник в памет на проф. В. Велков: Д. Аладжова, А. 
Божкова, П. Делев, В. Николов, Х. Прешленов (съст.). Сборник в памет на професор 
Велизар Велков. София, 2010. ISSN 978-954-400-005-9. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в 2 репортажа на ТВ Скат и ТВ 7 за проучванията в НАР Деултум-Дебелт, 
август 2010. 
 
 

гл. ас. д-р Веселка Кацарова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- М. април 2010 - Ръководител на геофизически проучвания на обект „Светилище на 
нимфите” при с. Каснаково, община Димитровград. Изследвана е площта югоизточно 
от проучената през 2007 г. жилищна сграда, във връзка с кандидатстване с проект за 
консервация и реставрацията й. 
- М. юли-август 2010 г. – Член на екипа на спасителни археологически разкопки на 
Обект 15, АМ Тракия, ЛОТ 3, с. Скобелево, с ръководител гл. ас. д-р Хр. Попов. 
Проучени са три стопанства от римската епоха. (Към проект на САА „Римска 
провинциална култура в българските земи І-ІІІ 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 
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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.”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Май 2010 г. НАК – гр. Несебър, доклад на тема: „Селище и некропол от римската 
епоха при с. Скобелево, Сливенско” (в съавторство с Хр. Попов); 
- Ноември 2010 г. – участие с доклад на тема „ Късноантична и средновековна църква в 
м. „Глухите камъни” при с. Малко градище, община Любимец” – научна конференция в 
чест на 90-та годишнина на проф. д-р арх. Ст. Бояджиев.  
 
1. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Структурни елементи на селищната мрежа в градската територия на Пауталия през 
античната епоха. – В: ИИМКн, т. ХV, В. Търново 2010, 9 – 26, ISSN 0861-4342; 
- Спасителни археологически разкопки на Обект 15 А, АМ ”Тракия”, ЛОТ 3 (от км 
267+750 до км 267+850), с. Скобелево, Сливенско – АОР през 2009, София, 2010 г., 
412-414, ISSN 1313-0889; 
- Археологически проучвания на обект „Църква” в м. Глухите камъни, община 
Любимец – АОР през 2009, София, 2010, 427 – 429, ISSN 1313-0889 (в съавторство с Д. 
Грозданов). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- PAUTALIA (Kyustendil) – В: Roman Cities in Bulgaria (Римски и ранновизантийски 
градове и селища), т. ІІІ, (ред. Р. Иванов), (под печат, на английски език, 51 184 знака = 
29 стр. + 85 илюстрации). 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 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 
акад. Д. П. Димитров; 
- Кацарова, В. Късноантична и средновековна църква в м. „Глухите камъни” при с. 
Малко градище, община Любимец – Сборник в чест на 90-годишнината на проф. Ст. 
Бояджиев. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
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- Рецензия на магистърската теза на Драгомир Гърбов – НБУ, Департамент 
„Археология” на тема: „Селищна и пътна система по Средна Струма през късната 
античност”. 
 
3. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Редактор на „Сборник в памет на акад. Д. П. Димитров”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с текстове и находки от археологическите проучвания на „Обект 15А, с. 
Скобелево” и „Църква в м. Глухите камъни” в годишната изложба и каталога на НАИМ 
– „Българска археология` 2009 г.” 
 
 

гл. ас. д-р Марио Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 11.02. – 02.12.2010г. – научен ръководител на спасително археологическо проучване 
на Обект „Метростанция 8-II”, гр. София, в границите на ИАР „Сердика – Средец”, 
финансиране „Метрополитен” ЕАД. 
 
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 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Иванов. Късноантичният балнеум под „Св. Георги” в София – addenda et 
corrigenda. – В: Археология (под печат). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Иванов. Attic Influences upon Thasos Grave Reliefs of the Roman Period. – В: 
Сборник в памет на проф. Велизар Велков, София, 2009, 311 – 316. 
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на ICOMOS. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на теренна лятна практика на 6 магистри и 3 бакалаври от специалност 
„Археология” на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие като представител на НАИМ в междуведомствена комисия, назначена от 
Министъра на културата, за промяна на границите и режимите на ползване на 
територията и охранителната зона на недвижима археологическа културна ценност 
„Тракийско скално светилище Белинташ”, землище на с. Сини връх, община 
Асеновград, област Пловдив; 
- Участие като представител на НАИМ в 2 междуведомствени комисии, назначени със 
Заповед на регионалния инспектор за област Пловдив към ГД „ИОКН” на 
Министерство на културата за приемане на археологическите проучвания на два обекта 
в гр. Пловдив – „Археологическо проучване на античния стадион на Филипопол” и 
„Спасително археологическо проучване на инсула до южната крепостна стена на 
Филипопол, ул. „Леонардо да Винчи” 21”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секцията за антична археология (до 01.12.2010г.) 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Грамота и плакет на Министерство на културата за значим принос в развитието на 
археологическата наука и популяризирането на културното наследство на България. 
 
 

д-р Румяна Милчева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- „Надгробна пластика от долината на Струма”. В рамките на тази изследователска тема 
продължих да обработвам надгробните плочи с портретни изображения от фонда на 
ГАМ Сандански. Извършен е подробен стилов и иконографски анализ на 25 паметника 
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(част от монографично изследване). (Към проект на САА „Римска провинциална 
култура в българските земи”); 
- Изпълнител на научен проект „Погребални урни с релефна украса от долината на 
Средна и Долна Струма”. Резултати: проучване, фотодокументиране и каталогизиране 
на материала. Студийно изследване. (Към проект на САА „Римска провинциална 
култура в българските земи”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Международен симпозиум „Römische Sarkophage” – Marburg, 3-7. Oktober 2010. 
Доклад на тема – „ Girlanden – Ostotheken aus Strymontal”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- „Ein Frauenkopf aus Apollonia”. - Archaeologia Bulgarica 2010 кн. 3; 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- „Портретна статуя на Септимий Север от Дуросторум” – за сп. Археология (10 стр.). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат 
 
- „Римска портретна скулптура (1 – 3 в.) от долнодунавския мизийски лимес (Република 
България)”. – В: Сборник „Лимес конгрес 2012”. 
 
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). 
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II.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ 
 
 
Основни научни проекти на секцията: 
 

• „Славяни и прабългари”; ръководител – Л. Дончева-Петкова; финансиране от 
бюджета 

• „Стари български столици”; ръководител – И. Щерева; финансиране от 
бюджета 

• „Българските земи през XV – XVII в.”; ръководител – Б. Петрунова; 
финансиране от бюджета 

• „Българският средновековен град и село”; ръководител – М. Ваклинова; 
финансиране от бюджета 

 
доц. д-р Бони Петрунова (Ръководител на Секцията) 

 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на археологическите проучвания на крепостта Калиакра – август, 2010 г. 
Ръководител на археологическото проучване на крепостта „Перистера” на хълма „Св. 
Петка” в гр. Пещера, септември-октомври-ноември 2010 г.  
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Лидер на българо-гръцки проект „Консервация, реставрация и социализация на 
обекти в общините Кипринос и Ивайловград”; 
- Ръководител на проект към ССА „Археология на българските земи през ХV – ХVІІ в.” 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Национална конференция „Градът – социални трансформации и културни практики”, 
с доклад „Крепостта Лютица до Ивайловград” – гр. Ивайловград, 14.02.2010 г.; 
- Международна научен симпозиум „Език и етнос” с доклад „новите проучвания на 
крепостта Калиакра”, 1 – 3.10.2010 г.; 
- Декемврийски дни на българската средновековна археология с доклад „Нови данни за 
църква № 2 на Калиакра” , 09.12.2010 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Археологически проучвания в НАР 
Калиакра. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., София 2010 г., 535 – 
537; 
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- Б. Петрунова, Ц. Комитова. Антична и средновековна крепост в землището нас. Зелен 
дол, Община Благоевград. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., София 
2010 г., 554 – 557; 
- Б. Петрунова, И. Илиев. Обект №14 по трасето на АМ Тракия, между селата Зимница 
и Чарда, община Стралджа. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., София 
2010 г., 616-617. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Б. Петрунова. Каменният бряг на България – National Geographic, юли 2010 г. (в 
съавторство с Любомир Кюмюрджиев); 
- Б. Петрунова. Калиакра. – Будител, юни-октомври 2010 г. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Лидер на българо – гръцки проект „Консервация, реставрация и социализация на 
обекти в общините Кипринос и Ивайловград”. 
 
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: Калиакра – 5; Пещера – 2. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на ръководството на Асоциацията на българските археолози; 
- Член на Научно жури за избор на „професор” за нуждите на ССА при НАИМ – БАН; 
- Председател на Научно жури за избор на „доцент” за нуждите на ССА към НАИМ при 
БАН; 
- Член на изпитна комисия за кандидатски минимум по „Археология на българските 
земи ХV – ХVІІ в.”; 
- Член на изпитна комисия за докторантски прием за нуждите на ССА, „Археология на 
Второто българско царство”; 
- Член на атестационна комисия към БАН, за оценяване сътрудниците на НАИМ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Становище по конкурс за „професор” за нуждите на ССА при НАИМ – БАН. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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- Главен редактор на сборник. 
 
а) У нас 
 
- Главен редактор на сборник „LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova”, книга ІІ, 
София, 2009 г.; 
- Главен редактор на „Приноси към българската археология, т. VІІ”; 
- Главен редактор на Юбилеен сборник за 80-годишнината на проф. Димитър Овчаров. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- „Реликти на българската държавност” в Народното събрание, 24.02.2010 г.; 
Участие във изложба „Българска археология 2009” в НАИМ. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Завеждащ Секция за средновековна археология; 
- Член на Музейния съвет на НАМ; 
- и. д. зам. Директор на НАИМ. 
 
 

гл. ас. д-р Андрей Аладжов (Секретар на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Редовни археологически проучвания в Плиска – обект Кръгла каменна площадка, 2 
месеца, 2010 г. Проучването на обекта, условно наречен „Кръгла каменна площадка”, 
продължава пети сезон. В резултат на тазгодишните проучвания се разкри цялостно нов 
ранносредновековен паметник, част от архитектурния ансамбъл на първата българска 
столица Плиска.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Българо-словашка конференция „Ранносредновековни култури (VІІ – ІХ в.) в 
съвременните България и Словакия” (Нитра, 1 – 6 ноември 2010). Доклад: 
„Новоразкрит архитектурен паметник в първата българска столица Плиска”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- А. Аладжов, Е. Иванов. Археологически разкопки на средновековна църква в м. 
„Кулата-Градот” при гр. Ракитово. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 456 – 461, ISSN 1313-0889; 
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- А. Аладжов. Археологически разкопки на кръгла каменна площадка северно от 
цитаделата в Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 
456 – 461, ISSN 1313-0889 (в съавторство със С. Станилов).                                  
 
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 2010 г. 
 
- A. Aladzhov. The Byzantine Empire and the Establishment of the Early Medieval City in 
Bulgaria. – In: Byzanz – Das Römerreich im Mittelalter. Teil 3, Schauplätze. Monographien 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 84 (Mainz 2010). F. Daim/J. Drauschke (Hrsg.), 
210 – 273. 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- А. Аладжов. Византийският град и българите VII – IX век (по археологически данни). 
София, 2010, 211 стр., ISBN 987 954 9388 29 9. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционна колегия на издание „Приноси към българската археология, том 
6, 7; 
- Член на редакционна колегия на издание „Laurea. In honorem Margarita Vaklinovae.” 
Том 2; 
- Член на редакционна колегия на издание „Археологически открития и разкопки”, 
2010 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Съставител на изложба в Президентството на Р България „Свидетелства от старите 
столици”, 25 януари – 10 февруари 2010 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за средновековна археология. 
 
 

доц. д. и. н. Николай Овчаров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- През месец юни заедно с доц. д-р Хитко Вачев от РИМ – Велико Търново 
ръководихме екип, който проучва големия средновековен манастир около църквата 
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„Св. св. Петър и Павел” в Асеновия квартал на старата българска столица Велико 
Търново. През изминалите години 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 2010 г. отново бяха насочени към изключително богатия 
некропол, който се развива край двата храма. Поради обилните дъждове се работи само 
18 дни, но бяха разкрити десетки гробове, 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 над 20 пръстена от скъпоценен метал, от които няколко са златни; 
стотици златни, сребърни и бронзови обеци, копчета, фини игли и др. В редица гробове 
се откриха части от златовезани одежди, с които са били погребвани болярите. Сред 
находките трябва да се отбележат златната обеца с двуглави орли, сребърният позлатен 
пръстен-печат с грифон, бронзовата тока с прекрасно изображение на разярен лъв, 
златната мъжка рангова обеца. Не може да се отмине откриването на най-голямото 
досега средновековно златно монетно съкровище, намирано на територията на Велико 
Търново. То съдържа 7 перпери на византийския император Йоан ІІІ Ватаци и вероятно 
е заровено в средата на ХІІІ в. при размириците между униати и православни.  

През месеците юли, август и септември и октомври ръководих обект „Скален 
град Перперикон” край Кърджали. В мащабната кампания се включиха около 100 
работници от околните села. Усилията бяха насочени в южната и североизточната част 
на Акропола. Целта бе да се продължи проучването на градоустройството и 
проследяването на фортификационните съоръжения. Особено важно бе проследяването 
на връзката между Акропола и Двореца-светилище, което е планирано в дългосрочната 
програма за изследване на скалния град и започна още през миналата година. 

Както обикновено, в дълбочина се откриват находки от халколита, 
къснобронзовата и ранножелязната епоха. В южния сектор 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. Оказа се, че 
двата архитектурни ансамбъла са свързани в единна фортификационна система, като 
крепостната стена се спуска директно на юг и след поредица от чупки се слива с 
укрепителните съоръжения на Двореца-светилище. Тя е с дебелина близо 3 м и на 
места е запазена до 4 м. Градена е със суха зидария и в техниката „опус имплектум” с 
вътрешен пълнеж от едри камъни. Двете лица пък са оформени от масивни дялани 
блокове. Според категоричните ни наблюдения в различни участъци, крепостната стена 
е била построена във втората половина на ІІІ в. 

През 2010 г. започнахме и североизточния сектор на Акропола. През ІІІ в. там 
също са построени дебели до 3 м крепостни стени, а ъгълът е защитен с масивна кула. 
В този дял също се наблюдава интензивно антично градоустройство, последвано от 
също толкова интензивно средновековно строителство. 

2010-та година бе богата на находки основно от Античността и 
Средновековието. Сред тези от Античността трябва да се отбележи прекрасното 
изображение на полугола жена, изпълнено върху керамична лампа от ІІІ в. Върху 
фрагмент от художествена керамика от ХІІІ в. видяхме образа на най-ранния известен 
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от нашите земи кукер. Открити бяха великолепни накити като сребърна аграфа с емайл 
и сребърен пирамидален печат с костена подпечатваща част с изображение на лъв. 

От историческа гледна точка най-важен е един оловен византийски печат на 
патриция Теодоракан, който според историческите данни ръководел похода на 
византийската армия срещу българските столици Плиска и Преслав през 1000 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Пленарен доклад за разкопките в манастира „Св. св. Петър и Павел” във Велико 
Търново на Националната археологическа конференция, Несебър, май; 
- Пленарен доклад на конференция „Културният туризъм – бъдещето на България”, 
Варна, септември; 
- Пленарен доклад на конференция „Културните коридори на Балканите” с участието 
на президента Георги Първанов, Кърджали, октомври; 
- Участие в Декемврийски четения по средновековна археология с доклад за 
византийските крепости при Маточина (България) и Питион (Гърция) съвместно с 
докторантката ми Веселина Георгиева, София, декември. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 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, 2010; 
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически проучвания на скален 
град Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2010; 
- Н. Овчаров. Перперикон – приказката продължава. – Будител, 2010, 3, 18 – 24; 
- Н. Овчаров, Х. Вачев. Богатствата на манастира „Св. св. Петър и Павел” във Велико 
Търново. – Будител, 2010, 4, 6 – 22. 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- Н. Овчаров, Е. Василева. Некрополът на късносредновековното селище Галица край с. 
Нисово, Русенско. Варна, 2010, издателство „Славена”, 76 с., 3 таблици и цветни 
илюстрации; 
- Н. Овчаров. Цар Иван Шишман – предател или светец. София, 2010, издателство 
„Стандарт”, 62 с. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Н. Овчаров. Златоград – врата към Егейско море. София, 2010, Издателство 
„Уникарт”; 
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- Н. Овчаров. Един археолог пътешества по света. София, 2010, 355 с., Издателство 
„Сиела” + 200 цветни илюстрации. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- 45 статии в редовната ми ежеседмична страница за археологията и културно-
историческото наследство в съботния брой на „Стандарт”; 
- Общо около 300 цели страници, отделни съобщения и интервюта във вестниците 
„Труд”, „24 часа”, „Стандарт”, „Сега”, „Новинар”, „Дума”, „Телеграф”, Република”, 
„Класа”, „Атака”, „Марица”, „Черно море”, „Нов живот”, „Борба”, „Янтра-днес”, 
„Бряг”, „Градски вестник” и др. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член съм на Изпълнителния борд на Американския биографичен институт в САЩ; 
- Член съм на комисията да изследване на морската история в Източното 
Средиземноморие към Института за новогръцки проучвания в Атина, Гърция. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекции във Филиала „Любен Каравелов” на Пловдивския Университет в Кърджали, 
специалност „туризъм”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководство на редовен докторант към НАИМ – БАН – Веселина Георгиева. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на Националния специализиран експертен съвет за опазване на 
недвижимите културни ценности към Министъра на културата на Р България; 
- Съветник на Националния борд за туризъм; 
- Член на Научния съвет на Македонския научен институт; 
- Член на съвета за туризъм в община Свиленград; 
- Член на Съвета за туризъм в община Кърджали. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Лекции пред българската общественост в Будапеща, Унгария, и Виена, Австрия, 
февруари 2010; 
- Участие в делегацията на Председателя на Народното събрание на Р България, г-жа 
Цецка Цачева, която през май 2010 г. посети празниците за св. Методий в Микулчице и 
Оломоуц, Чехия; 
- Участие в делегацията на Велико Търново и изнасяне на лекция в Твер, Русия, през 
юни 2010; 
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- Участие в делегация на Велико Търново и презентация на туристическите 
възможности на старата столица на годишния конгрес на Лигата на световните 
исторически градове в Нара, Япония, през октомври 2010; 
- Участие в делегация, посетила Европейския парламент в Брюксел, Белгия, във връзка 
с 1145-годишнината на Българската църква, октомври 2010; 
- Презентация на туристическите възможности на Източните Родопи в 
Александруполис, Гърция; 
- Около 200 интервюта, репортажи и участия в предавания по БНТ, БТВ, НТ, 7 дни, Тв 
7, Европа, Евроком, ПроБг, ББТ, МСат, Планета, различни локални канали; 
- Заснемане и излъчване през септември от Японската национална телевизия NJK по 
канала си „Хай вижън” 90-минутен филм за траките, в който централно място е 
отредено на Перперикон; 
- Заснемане от екип на телевизионен канал на китайския град Шанхай със 100-
милионна аудитория на 8-минутни рекламни клипове за разкопките ми във Велико 
Търново и на Перперикон; 
- През август специален филм за Перперикон направи Чешката национална телевизия. 
- Заснемане на филм за криптохристиянството в Родопите с БНТ, който ще се излъчи 
през следващата година; 
- Председател на VІІ борса за културно-исторически туризъм, Велико Търново, април 
2010; 
- Лекция пред обществеността на Габрово в Априловската гимназия, ноември 2010. 
- 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; 
- 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; 
- Съуправител на сдружение „Перперикон-Мелпомена”, организиращо ежегодния 
фестивал „Перперикон”, през юни 2009 г.; 
- Член на управата на сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи”; 
- Зам. председател на сдружение „Тракийски туристически район”. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Лауреат на орден „Св. св. Кирил и Методий” – огърлие за особени заслуги за 
българската култура. 
 
 

доц. д. и. н. Виолета Нешева 
  
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих изследователски проект на тема „Мелник – религиозен и административен 
център в долината на Средна Струма през вековете”; съвместен проект на АИМ и 
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Община Сандански/АМ-Сандански; към проект на ССА „Българският средновековен 
град и село”. 

Обработка на материали, подготовка на отчетна полева документация и отчетен 
доклад, резюме за отчитане на резултатите от археологическите разкопки в гр. Мелник 
- 2009 г. на НАК, 2010 г. 

През отчетната 2010 г. в изпълнение на проекта са извършени   археологически 
разкопки на обект Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в землището на гр. Мелник, 
в рамките на 60 календарни дни. Цел на археологическо проучване беше цялостното 
разкриване (до материк) на манастирските руини и придобиване на нови данни за 
историята и архитектурния образ на манастира през вековете, както и подготовка за 
превръщането му в обект на културния туризъм. 

Обем на извършената работа и резултати от проведеното археологическо 
проучване. Разкопките се проведоха на широк фронт, като обхванаха почти цялата 
запазена площ на манастира – около 2 дка. Достигнати дълбочини от първоначалното 
ниво – 1 – 4 м. 

Навсякъде установените през минали години руини бяха разкрити до основи, т.е. 
до материка, върху който са положени основите. Изчерпан напълно е културният пласт 
във вътрешността на разкритите до 2009 г. седем сгради. На отделни места в западния 
манастирски двор са разчистени малки фрагменти от зидове, чиято функция и 
принадлежност към архитектурни обеми предстои да бъде осмислена при 
интерпретацията на паметника. 

Изцяло е проследено трасето на глинения водопровод в източния двор (22 м), 
който е запазен сравнително добре, вкопан в специално изрязано в скалния масив 
„корито”. Чрез него е било зареждано манастирското аязмо с подпочвени води, уловени 
в скалата от север. 

Източно, на 1 – 3 м, и южно от водопроводното трасе, скатът е срутен в падината 
край минаващото тук Баданишко дере, с което близо 1/5 от представителния 
манастирски двор е рухнала и загубена завинаги. Това е станало при последното, много 
пагубно за Мелник земетресение в 1904 г. Може да се предположи, че в 
североизточната най-висока част на манастира тук, в рухналата част се е намирала 
описаната подробно от П. Пердризе изцяло запазена при посещението му в града 
църква „Св. Богородица Пантанаса”, дала името на манастира, която според френския 
изследовател е „увенчавала височината” между двете дерета, където се е разполагала 
монашеската обител. До материк е разчистен теренът между сгради І – V и ІV и венеца 
при срутената част от изток (от север е висок мел). Не са открити никакви 
архитектурни останки. Тук, според нас, ако църквата действително е била в срутената 
част, вероятно е имало малък вътрешен двор пред нея, както е редно, и може би 
монашеска сграда от юг, над запазения ограден зид с аязмото. 

В западния двор на манастира, където предполагаме, че е била болницата му и 
някои стопански постройки, доразчистихме помещението с вход към подземното 
съоръжение (тунели). Над него във височина се очерта фрагмент от зид от епохата на 
Възраждането. 

Твърде големи са разрушенията на манастира и не може да се долови напълно 
трасето на оградната му стена, но малкото запазено от нея показва, че тя е вървяла по 
венеца на височината, върху която е построен манастирът. Затваряла го е от три страни. 
От едната, от север, такава стена не е била необходима, тъй като той е защитен от тази 
страна с висока скала. 

Анализът на начина на градеж и на находките потвърждават досегашната обща 
хронология на паметника – І период в началото на ХІІІ в. (деспот Слав), ІІ период – 
краят на ХVІ в. и възрожденски ремонти през ХІХ в. Изоставянето на манастира е 
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станало вероятно в края на ХІХ в., след пожара на митрополията в 1896 г., а 
окончателното му разрушение – при земетресението през 1904 г., когато свляклата се от 
север скала е покрила руините му с насип от 1 до 2,50 м и от тях са стърчали на 
повърхността само малки и неясни като форми части. Най-добре се е виждала външната 
стена – опорна за ската от юг, с аязмото, тъй като тя е край дерето, отмивало насипа. 
По-късно е извършено терасиране, със засаждане на акации. Със сигурност е ваден и 
камък – практика в Мелник до днес при ново строителство. С камък от руините и 
вероятно от срутилата се от изток част със ската са изградени два масивни баража на 
двете дерета, между които се намира височината с манастира – едното, от юг наричано 
Баданишко (от Айя Баданца, както местните жители на диалект наричали Св. 
Пантанаса). Сред находките няма важни в културно-исторически аспект движими 
културни ценности, имащи висока експозиционна стойност. По време на разкопките и 
след прекратяването им беше извършена теренна консервация на недвижимите 
културни ценности на обекта от фирма „Софийски строител” ООД, под научното 
консултантство на доц. д. и. н. В. Нешева. Работата е приета от Комисия с 
Протокол/12.11.2010 г. Извършена е и консервация и реставрация на керамични и 
метални предмети от обекта, както и цялостно архитектурно-геодезично заснемане. 
Финансиране: Министерство на културата по договор с НАИМ; Договор № 730/16.08. 
2010 г. между доц. д. и. н. Виолета Нешева (Изпълнител) и Националния 
Археологически институт с музей – БАН, представляван от и.д. Директора доц. д-р 
Маргарита Ваклинова (Възложител), отчетен в изискуемия срок. Цялостно отчитане на 
извършеното теренно проучване и предаване на пълна научна документация за 
разкопките в НАИМ ще бъде направено в срок до 15.03.2011 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- През 2010 г. работих върху тема „Църковно-манастирско строителство в българските 
земи през ХІІ – ХІV век”, с която се занимавам отдавна и имам ред разработки. 
Подготвих две публикации с различен обем: 

1. Владетелските манастири в българските земи през ХІІІ – ХІV век. Подготовка 
и написване на монография: 140 ст. стр.; 80 черно-бели и цветни илюстрации. В 
изследването са включени само манастири, за които на настоящия етап науката 
разполага с данни от цялостно или частично археологическо проучване и с писмени 
сведения за построяването или функционирането им (при по-рано изградените) през 
ХІІІ – ХІV в. В зависимост от наличните данни от терена се разглеждат 
разположението, плановата и обемно-пространствена композиция и елементи на 
манастирите от епохата (защитна система, църкви, трапезарии и магерници, монашески 
сгради, игуменарници, зали за гости, болници и др.), въпросът за ктиторството и 
дарителството, и т. н. Въз основа на малкото запазени, но достатъчно красноречиви 
документи тези манастири се определят като владетелски, издигнати от светската и 
духовна аристокрация, като значителна част от тях по архитектурни данни и данни от 
живописта са с възпоменателна функция (коммемориални), каквато има и ред 
византийски и сръбски манастири. 

2. Подготовка и написване в съавторство на статия за църквата „Св. Св. Петър и 
Павел” в Мелник, проучена археологически през 2008 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
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- Национална археологическа конференция; 
- Декемврийски четения (ССА). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.2.1. Български 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Нешева, Ц. Комитова, О. Миланова. Църквата „Св. Св. Петър и Павел” в Мелник. – 
Паметници, реставрация, музеи, 2010, 1-2, 25 – 32, рез. на англ. 80-81; 
- В. Нешева. Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в гр.Мелник. Теренно 
археологическо проучване 2009 г. – Археологически открития и разкопки през 2009 г. 
София, 2010, 581 – 584 (в съавт. С Ц. Комитова, З. Коркутова); 
- В. Нешева. Църква „Св. Никола Пандели” в гр. Мелник (допълнителни проучвания). – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 585 – 587 (в съавт. С Ц. 
Комитова, З. Коркутова). 
 
2.3. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.3.1. В чужбина 
2.3.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- V. Nesheva. Sacred Water Source of Melnik Medieval Monasteries (13th – 14th centuries). – 
In: Collection of works from International Symposium „Water, Life and Pleasure” in 2008. 
Strumica (Makedonia), 2009, 207-214 (сб. Излязъл от печат 2010 г.). 
 
2.4. Издадени и приети за печат през 2010 г. научни книги 
2.4.2. У нас 
2.4.2.2. Приети за печат 
 
- В. Нешева. Владетелските манастири в българските земи през ХІІІ – ХІV в. 
Издателство „Иврай”; формат А4, 140 ст. стр., 80 черно-бели и цветни илюстрации 
(приложена бележка от изд.). 
 
2.6. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.6.1. Книги и брошури 
 
- В. Нешева. Манастир „Св. Богородица Пантанаса” в град Мелник. – В: Каталог към 
изложба „Българска археология 2009” в НАИМ – БАН. София, 2010, 112-115 (в съавт.). 
 
2.6.2. Статии във вестници и популярни издания 
 
- Статия във в. Струма. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
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- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; курс „Византология” – 45 лекционни 
часа. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководство на двама докторанти в НБУ и на един докторант в НАИМ – БАН. 
 
4.1.5. Участие в изпитни комисии 
 
- Член на изпитна комисия по провеждане на конкурс за докторанти в НАИМ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на експертна комисия в НАИМ; 
- Член на СЕСОНКЦ - Министерство на културата; 
- Член на две комисии на Министерство на културата за определяне категория и 
граници на археологически резервати – Якоруда, Петрич. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Концепции за археологическо проучване, КРР и социализация на археологически 
обекти – Мелник, Якоруда; 
- Становища за състояние и КРР на археологически обекти в Мелник, във връзка с 
подготовка на проекти по програми на ЕС. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ  
 
- Участие в пресконференция, интервюта по радио и ТВ. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изложба в НАИМ – БАН „Българска археология 2009” – 2010 г. 
 
 

доц. д-р Маргарита Ваклинова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Разкопки на Владетелската църква и дворците във Велики Преслав. Ръководител на 
разкопките. Координатор на проекта. Ръководител на изследователски проект към 
МОМН. 

Направените теренни проучвания включват разкриване на южната част на 
сграда ІІІ, затваряща двора-площад пред източната фасада на Тронната палата и 
пространството на двора в югоизточната и централна част. Установени са 
съоръженията, стратиграфията и хронологията на тази част на комплекса – жилища, 
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производствени пещи, водопроводи и канализация, ями и др. Вероятно е използването 
на южната част на сграда ІІІ за нуждите на владетелския двор – открити са печати на 
цар Симеон и сановници от първата четвърт на Х в. и др. битови находки.Сондажи за 
изследване на основите на Владетелската базилика и сградите в комплекса и 
уточняване хронологията на строителството. Финансиране – по проект дог. № ДО 20-
02-269/18.12.2008 г. „Стари български столици” – ФНИ – МОМН и по дог. № РД 11-00- 
0111/31.08.2010 г. между НАИМ – БАН и Министерство на културата. 
- Теренно археологическо проучване на раннохристиянска църква в с. Гела, община 
Смолян. Ръководител на проучванията. Цялостно разкриване на базиликата, заснемане, 
установяване на пълния план, периодизацията и хронологията. Консултации по 
подготовка на проектите за консервация и експониране. Проект, финансиран чрез 
финансовия механизъм на ЕИП и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – грантово 
споразумение BG-0050-GAE – 00112 – 6 – V1 – EEAM – EEAGrants. Научен 
ръководител на проекта. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Ръководител на проект на НАИМ – БАН „Стари български столици”; 
- Научен консултант на проект за консервация, реставрация и експониране на античен и 
средновековен град Никопол на Места, финансиран по конкурс на Министерство на 
културата със средства на ЕК; 
- Научен консултант на проект за консервация и експониране на „Червената черква” – 
Перущица със средства от ЕК по конкурс на Министерство на културата; 
- Научен консултант по подготовка на проект и техническо задание за археологически 
парк „Раднево” – спечелено финансиране чрез МРРБ от ЕК по приоритетна ос 1.3; 
- Научен консултант при подготовка на проект „Велики Преслав” за финансиране чрез 
МРРБ по приоритетна ос 1.3 на консервация, експониране и атракции; 
- Научен консултант по проект на Община Трявна за участие в конкурс по приоритетна 
ос 1.3 на ЕК и МРРБ; 
- Ръководство на българо-френски проект за скулптурата по Западното черноморско 
крайбрежие ІV – ХV в. и написване на частите с общите характеристики и паметниците 
– разпространението и центрове; 
- Работа по подготовката за печат на окончателната публикация на проучванията в 
дворцовия център и отделните му части на Велики Преслав; 
- Ръководство и провеждане на туининг между Община В.Търново, община Арецо – 
Италия и Таршин – Малта по проект. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Втора национална конференция „Пътуване към България” – Шумен, май 2010. Член 
на Организационния комитет и доклад за Организация и мениджмънт на 
археологическите резервати; 
- Международна конференция „Отражения на вярата. Християнска архитектура и 
изкуство ІV – ХV в”. Изнесен пленарен доклад за строителството на базилики в 
ранносредновековна България и ръководство на конференцията - Варна,септември 2010 
г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Владетелска църква – АР „Велики Преслав”. – В: АОР през 2009 г., 458 – 461 (с И. 
Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова), ISSN 13-13-0889; 
- Спасително археологическо проучване на ранновизантийската и средновековна 
крепост „Момчилова крепост” в м. Градище, с. Градът, община Смолян. – В: АОР през 
2009 г., 523 – 526 (с. Н. Бояджиев); 
- Националният археологически музей на 100 години – В: Списание на БАН 1/2010 
СХХІІІ, 3 – 7, ISSN 0007-3989; 
- За траките. – В: Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе (В памет на 
Георги Китов), С., Хермес, 4 – 6. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Съвместен проект със CNRS – „Декоративна скулптура от Западното Черноморско 
крайбрежие – ІV – ХV в”. Ръководител на проекта, започнат по програма „Рила” на 
МОМН. 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Програма „Еuropeana” – EU, KARARE – Grant 250445 – 2010. Ръководител на проекта. 
Приключен І етап от изпълнението на проекта. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- ИКОМОС – ЮНЕСКО. Председател на Ревизионния съвет на БНК-ИКОМОС; 
- ИКОМ. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Магистърска програма, 
„Организация и управление на археологическите резервати” – 60 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- СУ, Философски факултет, спец. Културология, защитил дипломант Радослава 
Кузманова. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- СУ, Исторически факултет, специалност Археология – 1 (Васил Тенекеджиев); 
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- СУ, Философски факултет, Културология – 2 (Илия Мечков, Боряна Димитрова). 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Лекции в Перник за културното наследство – семинар за членовете на клубовете 
„Съхрани българското”; 
- Семинар във В. Търново по Международен проект на община В. Търново за учени, 
музейни специалисти,учащи се за организация и управление на културното наследство. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научната комисия по исторически науки – Висша атестационна комисия; 
- Председател на Съвет за теренни археологически проучвания; 
- Член на Националния съвет за опазване културното наследство – МК; 
- Член на Научния съвет на НАИМ; 
- Член на Музейния съвет – БАН и на МС – НАИМ; 
- Председател на Контролния съвет на ИКОМОС – България; 
- Член на жури за присъждане на държавна награда Паисий Хилендарски; 
- Председател на Национално движение „Българско наследство”; 
- Член на Управителния съвет на Фондация „Кольо Фичето – Захарий Зограф”; 
- Журиране – Национална награда „Паисий Хилендарски”; 
- Рецензент на кандидатурите за присъждане на Голямата награда на СУ „Св. Климент 
Охридски”; 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия пред СС за избор на ст. н. с. І ст. на д. и. н. Георги Атанасов; 
- ВАК – писмени становища за избор пред Научната комисия за исторически науки на 
ст. н. с. І и ІІ ст., доктори, легализация на докторантури – А. Гуадели, М. Василева, Г. 
Атанасов, С. Танева, Е. Коматарова и др.; 
- Председател на научно жури за избор на професор в НАИМ – В. Нешева; 
- Член на научно жури за избор на доцент в НАИМ – В. Григоров; 
- Участие в комисии във връзка с разкопките в центъра на София и строежа на метрото, 
за определяне на граници и режими на археологически паметници (Пещера, Родопите), 
за консервация и реставрация и социализация на В. Преслав, Трапезица – В. Търново; 
- Представяне на издания – в СУ – Сборник, посветен на проф. В. Тъпкова, кн. 2 и 3 на 
списанието на Асоциацията на византолозите в България; новоизлязла книга на д-р Т. 
Чобанов;  
- Представяне на предложения и характеристики за номинации за награди на И. 
Щерева, Д. Янков, Св. Гюрова. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Гл. Редактор на изданието на НАИМ „Разкопки и проучвания”; 
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- Гл. редактор на Сборник в памет на Иванка Акрабова-Жандова, НАИМ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Организация, ръководство и участие в пресконференции в БТА, София прес, В. 
Търново, Смолян, В. Преслав, интервюта пред Фрогнюз, БГНЕС, Фокус, ТВ7, БР и 
БНТ, телевизия БТВ, Нова ТВ, местни медии – ТВ, радио и вестници, статия в „За 
буквите”, интервюта и статии в печатните медии – не мога да дам точна бройка, поради 
голямото количество и недостатъчно налична информация. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на Музейните съвети – НАИМ и БАН; 
- Подготовка, подреждане и откриване на изложба за откритите врати на 
Президентството – януари-февруари –  „По стъпките на историята. Свидетелства от 
старите столици”, написване на дипляна. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- До 1 декември 2010 – и. д. директор на НАИМ; 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Грамота и плакет на Министерство на културата за заслуги за опазването на културно-
историческото наследство; 
- Старопрестолна грамота от Община Велико Търново за активна дейност по 
възстановяване на културно-историческите паметници във връзка с честването на 800-
годишнината от въстанието на Асеневци; 
- Годишна Награда на Велико Търново за заслуги към града. 
 
 

доц. д-р Живко Аладжов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологически разкопки на обект „Улица” във Велики Преслав – м. Октомври-
ноември 2010 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участие в Проект на ССА „Средновековни столици”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Втора национална конференция „Пътуване към България – от тук започва България” – 
14 – 16 май 2010 г. Шумен: „Материали свързани с християнството от Велики Преслав” 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Живко Аладжов. „Велики Преслав”. Разкопки на обект Преславска патриаршия – юг. 
Средновековна улица и сграда. Археологически открития и разкопки през 2008 г. 
София, 2009, 590-591, ISSN: 1313-0889; 
- Живко Аладжов. Археологическо проучване на обект „Преславска патриаршия – юг”, 
сектор „Улица”. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 468 – 
470, ISSN: 1313-0889; 
- Живко Аладжов. За крепостта Блесна (Блисмос) извори и факти. – ИИМКн, т. ХV, В. 
Търново, 2010, 167 – 172, ISSN: 0861-4342. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
 
- Живко Аладжов. Комит Теодор и къде е неговата резиденция? Сб. „Българското 
средновековие: общество, власт, история” – СУ; 
 - Живко Аладжов. „Християнският култ в Преслав през ХІ в.” – В: Сб. Вяра и 
общество – ПУ. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Живко Аладжов „Край Велики Преслав е открит позлатен кръст от Евангелие”. 
Шуменска заря, 26.10.2010 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Лятна практика на 2-ма студенти от НБУ и БСУ – Вълкан Павлов, Анелия Павлова. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на ОС на НАИМ – БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Писмено становище за труда на гл. ас. д-р Валери Григоров „Крепостта при Красен”; 
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- Писмено становище в конкурса на доц. Виолета Нешева за професор. 
 
 

гл. ас. д-р Методи Даскалов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Редовни археологически проучвания на „Античен и средновековен град Анхиало”, гр. 
Поморие, м. Палеокастро. М. юли-август. Финансиране – Община Поморие; 
- Редовни археологически разкопки на ранносредновековния езически некропол край с. 
Топола, Каварненско. М. септември-октомври. Финансиране – Министерство на 
културата. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработване на събрани накрайници и апликации от VІ-VІІ в. по тема „Коланът във 
византийските провинции през VІ-VІІ в.”; 
- Участие като експерт-археолог в проект „Създаване на прогнозни модели за 
идентифициране на археологически обекти по Българското черноморско крайбрежие в 
ГИС среда” (Фонд Научни изследвания). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Международна археологическа конференция: ОТРАЖЕНИЯ НА ВЯРАТА: 
ХРИСТИЯНСКА АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВА ІV – ХV В. (Варна/Бяла 23 – 25.09. 
2010 г.) с доклад: „Ранновизантийски храм и некропол (V – VІІ в.) на о-в Св. Кирик, 
Созопол (в съавт. с К. Панайотова); 
- Декемврийски четения в памет на проф. Р. Рашев (9 декември 2010, София). Доклад: 
„По повод орнаментите върху ранносредновековни коланни украси (VІІ-VІІІ в.)”. 
 
б) В чужбина 
 
- Българо-словашка конференция „Ранносредновековни култури (VІІ – ІХ в.) в 
съвременните България и Словакия” (Нитра, 1 – 6 ноември 2010). Доклад: „Накитите от 
ранносредновековен колективен гроб в Гледачево, Старозагорско.” 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Collective grave from the Early Middle Ages (end of 7th – beginning of 8th century) with 
silver belt sets of accessories from Thrace (the former village of Gledachevo, Radnevo 
municipality Stara Zagora region). – ръкопис, 50 с., 16 обр. 
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2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Спасително археологическо проучване на обект 33, Лот 4, при с. Железник, община 
Карнобат по трасето на АМ „Тракия”. – В: (З. Димитров, съст. и ред.) Българска 
археология 2009 (Каталог към изложба). С. 2010. 22-23 (в съавт. с Х. Попов); 
- Спасителни археологически проучвания на о-в Св. Кирик – Созопол. – В: (З. 
Димитров, съст. и ред.) Българска археология 2009 (Каталог към изложба). С. 2010. 39 – 
41 (в съавт. с К. Панайотова, Р. Пенчева и К. Трендафилова); 
- Спасително археологическо проучване на обект 33, КМ 318+300 – 318+450, Лот 4, АМ 
„Тракия” в землището на с. Железник, община Карнобат. – В: АОР през 2009 г. София. 
2010, 147 – 149 (в съавт. с Х. Попов, К. Трендафилова, П. Геортиев); 
- Спасителни археологически проучвания на о-в Св. Кирик – Созопол. – В: АОР през 
2009. София. 2010. 295 – 298 (в съавт. с К. Панайотова, Р. Пенчева и К. Трендафилова); 
- Резултати от археологическото проучване на средновековния град Анхиало през 2009 
г. – В: АОР през 2009 г. София. 2010, 544 – 547. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Ранносредновековен колективен гроб със сребърни коланни гарнитури от Гледачево, 
Радневско. – Археология, кн. 3-4, 2010, 41 с., 12 обр. (в съавторство с М. Тонкова). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Завършващ етап на българо-словашки проект на тема „Ранносредновековни култури 
(VІІ – ХІ в.) на територията на съвременните България и Словакия”. Подготовка и 
провеждане на съвместна конференция в гр. Нитра, Словакия. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, есенен семестър 2010 г. – 45 часа 
лекции: „Археология на Великото преселение на народите”. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти: 
 
- Теренна практика и 2 лекции в рамките на международна лятна археологическа школа 
в Поморие (юли-август 2010). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Експерт (представител на НАИМ) в Междуведомствена комисия за решаването 
съдбата на средновековно селище и некропол край с. Крум, Димитровградско, Обект 
№12, по трасето на ж.п. линията Пловдив – Свиленград, юни 2010 г.; 
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- Експерт (представител на НАИМ) в Междуведомствена комисия за приемане на 
археологическо проучване и решаване съдбата на археологически обекти в м. Гриндур, 
до с. Антимово, Видинско (Дунав мост-2), декември 2010 г. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни: 
 
- Писмено становище за възлагане на Доклад по ОВОС за изграждане на ж.п. възел 
София; 
- Писмено становище за Агенция „Пътна инфраструктура” за трасето на АМ „Хемус”, 
КМ 0+000 – КМ 8+460 (декември 2010). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на Редакционната колегия на сп. „Археология”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 3 бр. – местни и национални медии за разкопките в Поморие. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Определяне на късноантични и ранносредновековни метални предмети във фонда на 
РИМ – Видин. 
 
 

гл. ас. д-р Валери Григоров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологическо проучване на крепостта „Койчово кале”. Научен ръководител гл.ас. 
д-р В. Григоров. Времетраене на теренната работа – 60 дни. Извършване на аварийна 
консервация 20 дни. Проучи се площ от около 250 кв. м. Разкрита е изцяло северната 
крепостна стена с дължина около 50 м. В СЗ ъгъл на укреплението се откри входа. До 
вътрешното лице на северната крепостна стена се разкриха зидове от сгради. Едната от 
сградите е с апсида от източната страна (църква). Пред външното лице на северната 
крепостна стена се разкри голяма пещ за строителна керамика. Финансиране – Асарел-
Медет; 
- Теренни обходи за издирване на археологически паметници във Външния на Плиска 
град. Научен ръководител доц. д-р П. Георгиев. Времетраене на теренната работа 2 
седмици. Картирани са десетки археологически структури; 
 - Научен консултант на теренните археологически издирвания в района на язовир Тича 
с научен ръководител гл. ас. д-р Светлана Венелинова. 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Изготвяне на илюстративен каталог (в обем от 110 илюстрации и 48 табла) на 
археологически структури и находки от археологическите проучвания на Красенската 
крепост през периода 1976 – 2008 г. Без финансиране. Целта е да се подготви 
издаването на книга за Красенската крепост. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Организатор на научна конференция и издаване на сборник в чест на 90-та годишнина 
проф. Стефан Бояджиев; 
- Декемврийски четения (научна конференция, организирана от ССА при НАИМ – БАН) 
Тема: Ранновизантийска крепост в местността Койчово кале до Панагюрище (разкопки 
през 2009-2010 г.) 
 
б) В чужбина 
 
- Международна конференция в град Дуе, Франция „The medieval potteries from the fifth 
to the twelfth century in the European area”; Тема: New data for pottery production during 9th 
– 10th c. in Pliska (capital of First Bulgarian Kingdom; 
- Международна конференция в град Нитра, Словакия; Тема: Personal ornaments in 
Bulgaria and Great Moravia from 9th-10th C. (Byzantine culture Influences). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- V. Grigorov. The Byzantine Fortress „Krasen” near Panagyurishte (Bulgaria). – In: Byzanz 
– Das Römerreich im Mittelalter. Teil 2.2, Schauplätze. Monographien des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums. 84. F. Daim / J. Drauschke (Hrsg.). Mainz, 2010, 579 – 608. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- В. Григоров. Раннохристиянски амулет от късноантичната крепост Боровец до 
Правец. – Археология, 2010, 1-2, 118 – 120; 
- В. Григоров, Т. Борисова, М. Занева. Крепостта Боровец при Правец. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 334 – 336; 
- В. Григоров, Г. Абдулов, Л. Тодорова. Крепостта Койчово кале при Панагюрище. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 381 – 383. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- В. Григоров. Керамичен комплекс от Плиска. – В: Плиска-Преслав (под печат – 45 
стр.; 19 обр.); 
- В. Григоров. Данни за името на Красенската крепост при Панагюрище. – Годишник на 
Националния археологически музей. Том 12 (под печат – 14 стр.; 4 обр.); 
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- В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. – Разкопки и проучвания (под печат – 
245 стр.; 110 обр., 48 табла). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за определяне на границите и режимите на ползване на 
археологическия паметник „крепостта Камъка” до Оряхово (2010 г.); 
- Член на комисия за определяне на границите и режимите на ползване на 
археологическия паметник „крепостта Цепина” община Ракитово (2010 г.). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участник в екипа реализирал изложбата „Реликви на българската държавност”, 
представена в Народното събрание. 
 
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 2009 г.; 
- Член на комисия за инвентаризация на предметите от благородни метали във Фонд 
Средновековен; 
- Член на комисия за изработване на атестационна карта за учените в НАИМ. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Участие в проекти в България 
 
- Ръководител на научен проект за проучване на крепостта Койчово кале, община 
Панагюрище, през 2010 г., финансиран с 30 хил. лв. от „Асарел-Медет”; 
- Участник в три годишен научен проект „Старите български столици и техните околности”, 
финансиран от ФНИ. 
 
Специализации и работа в чуждестранни научни центрове: 
 
- 14 дневна специализация в Централния Римско-Германски музей в Майнц.  
 
 

ас. Петър Димитров 
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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: доц. д-р М. Ваклинова, доц. д-р. И. Щерева), гр. 
Велики Преслав. Срок: юни – август (1 етап) и август – октомври 2010 г. (2 етап); 
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 МОН. 

Проучени са терени на юг от базиликата, за установяване характера на по-
ранното и по-късно обитаване. Разкрити са производствени съоръжения и водопроводи. 
Продължи проучването на т. нар. Сграда III; 
- Участие в аварийно-спасителни археологически проучвания на обект „Метростанция 
– 8-II” (ръководител гл. ас. д-р М. Иванов), София. Срок: май-юни. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на материали (за общо 6 глави) в подготовка на т. ІІІ – Преславският 
дворец. Владетелската църква, съвместна монография в колектив с М. Ваклинова, И. 
Щерева, М. Манолова, С. Горянова, И. Йорданов. Отговарям за подобект „Некропол”, 
както и за 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 2010 г. 
 
- Ваклинова, М., Щерева, И., Горянова, С., Димитров, П., Манолова-Войкова, М. 2010. 
Владетелска църква – АР „Велики Преслав”. – АОР през 2009 г., 458 – 461, обр. 1 – 3, 
С., ISSN: 1313-0889. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за приемане на извършените ремонтно-възстановителни дейности на 
„Археологическа база – Велики Преслав”; 
- Член на комисия за възлагане на обществена поръчка за консервационно-
реставрационни дейности на обекти в НИАР – Велики Преслав. 
 
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”. 
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Зам. научен секретар на НАИМ. 
 
 

археолог-проучвател Снежана Горянова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Зам. ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Метростанция 8-
II, София, бул. Мария Луиза” (ръководител гл. ас. д-р М. Иванов (НАИМ), 11 февруари 
– 5 декември 2010 г.; 

Археологическото проучване се провежда по договор между НАИМ и 
Метрополитен ЕАД във връзка с изграждането на метростанция 8 на втория 
метродиаметър от подземната железопътна комуникация в гр. София. Финансиране: 
Метрополитен ЕАД. 

Обектът се намира в цантралната част на София, в рамките на културния 
резерват, сред масивни обществени и частни постройки, вкл. паметници на културата с 
национално значение. Заема трасето на бул. Мария Луиза от бул. Тодор Александров 
до ул. Пиротска. 

Обем: Проучени са 3 600 кв. м, при дълбочина на културното напластяване до 6 
м. 

Разкритите в цялата дълбочина археологически останки датират от втората 
половина на I в. от н.е. до края на XIX в. Античните и късноантичните напластявания 
(вт. пол. на I – началото на VII в.) са формирани от части от градските квартали и улици 
в северната част на Сердика. Проучени са части от 2 или 3 инсули и останки от 3 улици 
с посока изток-запад (декуманос). 

От средновековната и късносредновековна епохи и от времето на Българското 
възраждане са проучени: 

- XI – XIII в. – останки от паянтови наземни конструкции, битови и 
производствени пещи, боклучни ями. Пластът е тънък (до 0,30 м), на много 
места нарушен от по-късното масивно строителство 

- Края на XIV – края на XIX в. – сложно напластяване от останки от масивно 
каменно строителство. В различно време са формирани различни комплекси:  

1) Църква I – запазена е само част от апсидата на еднокорабна едноапсидна църква, 
градена от местен необработен камък, без спойка в основата и с хоросанова спойка в 
суперструкцията. Съхранени са два слоя стенописи (вероятна предварителна датировка 
края на XIII – XIV в.), които са демонтирани и предстоят консервационно-
реставрационни дейности. На изток от църквата е проучена част от християнски 
некропол - 109 гроба, част от които освен редовно погребение, съдържат останки от 
един или няколко вторично погребани индивида. Теренното наблюдение на ситуацията 
и находките показва развитие на комплекса между края на XIII и края на XVI/ началото 
на XVII в.; 
2) Църква II – проучена е апсидата и най-източната част от наоса на еднокорабна 
едноапсидна църква. Градежът е от местен необработен камък с хоросанова спойка. 
Апсидата на църквата е била дълбоко вкопана в тогавашния терен. Във вътрешността 
си храмът е претърпял поне 4 или 5 преустройства и поправки, свързани с промяна на 
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подовото ниво, като първите са с по-малка дебелина, а последното е с повече от 0,50 м. 
Вероятно при последната промяна на нивото е осъществена и сериозна промяна в 
конструкцията на източната стена – наложила се е промяна и в нивото и вида на 
протезисната ниша. Поправките в интериора са съпроводени и с нови измазвания и 
живописване на църквата. Така са формирани шест стенописни слоя. Стенописните 
останки са демонтирани по утвърден проект (реставратори Вл.Цветков и проф. Г. 
Григоров), предстои разслояване, консервация и реставрационни дейности. 
Първоначалният оглед и лабораторни изследвания на пигменти показват създаване на 
живописните слоеве между XVI и XIX в. Такава предварителна датировка предлагат и 
материалите, открити в проучената източна част от съществувалия около църквата 
християнски некропол. В некропола са регистрирани около 320 гроба, като това число 
включва предимно останки от редовни погребения. Голяма част включват по още 
няколко индивида (от 1 до 5), погребани вторично. Човешките останки се обработват от 
антрополог (гл. ас. д-р В. Русева); 
3) част от сутерена на голяма сграда в западната част на централния сектор на обекта (т. 
нар. Сграда VII). Запазено е едно правоъгълно засводено помещение, в което се влиза 
през голям вход от второ тясно помещение. От западната им страна е било разположено 
стълбище за горния етаж. Тази западна част на сградата е разрушена при прокарване на 
съвременните градски комуникационни системи. Градежът в долната част е клетъчен, а 
сводът е от тънки (0,05-0,06 м) тухли, споени с бял хоросан. Сградата може да се 
идентифицира с изобразявания в рисунки до XIX в. Безистен; 
4) Част от основи и малка част от суперструкция на голяма сграда, разположена в 
източната част на централния сектор (т. нар. Сгради V и VIII). Построена е от местен 
необработван камък, парчета тухли и хоросан. Запазените подови нива са от 
трамбована пръст. Разкрити са останки от четири вградени в стените огнища (пещи), и 
три открити огнища във вътрешността на постройката. Претърпяла е няколко 
преустройства, особено след като е престанала да изпълнява първоначалните си 
функции. Поради размерите си и наличието на множеството огнища може да бъде 
определена като западна част от кервансарай; 
5) След прекратяване използването на некропола при Църква I върху югоизточната му 
част е била изградена оградна стена от камък с калова спойка (вероятно най.рано в 
XVII в.); 
6) в пространството между Църква II и Сграда VII са разположени масивни сгради от 
камък и парчета тухли с хоросанова спойка, изграждани и преустройвани във времето 
между XVII и XIX в. (Сгради I, II, III). Такава (Сграда IV), с два етапа на изграждане 
има и в северния сектор, североизточно от Църква I. Описаните постройки включват от 
2 до 6 помещения и са с голяма площ. Между тях има изградени и функционирали в 
различно време самостоятелни малки помещения със стопански функции; 
7) в централния сектор са разкрити части от калдъръмена улица от епохата на 
Възраждането; 

Всички постройки са окончателно разрушени в началото на 90-те години на XIX 
в. при прокарване на бул. Витоша. 

Структурата на почти всички останки е силно нарушена при изграждането на 
различни комуникационни системи през първата половина на XX в., както и при 
няколкото преустройства на бул. Мария Луиза през последните три десетилетия. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Проект „Старите български столици Плиска, Велики Преслав и техните околности” по 
договор на НАИМ с Фонд „Научни изследвания” при МОМН (ръководител на проекта 
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доц.д-р М. Ваклинова). Подтема „Велики Преслав”: допроучват се централните части 
на втората българска столица с Дворцовия комплекс. Обработка на материалите, 
свързани с литургичните функции на Владетелската църква, материалите от кост и рог 
и др. Координация на техническите и научните дейности по цялостния проект и 
контактите с финансиращата организация. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова. 
Владетелската църква – АР „Велики Преслав”. – Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. С., 2010. с. 458 – 461. 
 
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 2010 г. 
 
- С. Горянова. Църквата „Св. Теодор” в с. Добрина, Провадийско – митове, хипотези, 
реалности. – В: LAUREA II, София, 2009, 345 – 354, ISBN 978-954-92395 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- S. Goryanova. The Old churches in the Village of Dobrina near Provadiya – the Road from 
Oblivion to New Myths. – In: Спомен и забрава във Византия. София, 2010, ; Военно 
изд., 13 стр., 6 ил. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
 
- М. Ваклинова, И. Щерева, С. Горянова, П. Димитров, М. Манолова-Войкова. 
Владетелската църква – АР „Велики Преслав”. – Българска археология 2009, с.  
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Съръководител на проект „Проучване на археологическите култури на териториите на 
България и Сърбия” по договор със Съвет за археология към Сръбската академия за 
науки и изкуства, 2010-2012 г Планираните научни посещения за 2010 г. не са 
осъществени поради липса на финансови средства. Организирано е предоставянето на 
научна литература, издадена от НАИМ – БАН на Археологическата сбирка и 
библиотека при Народна библиотека „Детко Петров” в гр. Димитровград, Р Сърбия.  
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
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- Писмени становища във връзка с археологическото проучване на обект 
„Метростанция 8-II, София, бул. Мария Луиза” за нуждите на Работната група, 
назначена от Министъра на културата за определяне и контролиране на дейностите по 
съхраняване, консервация и експониране на откритите културни ценности – 5 броя; 
- Писмени становища във връзка с археологическото проучване на обект 
„Метростанция 8-II, София, бул. Мария Луиза” и проектиране на дейности по 
демонтаж, съхраняване с цел бъдещо експониране на архитектурни останки от 
османската епоха и Възраждането - 2 броя 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- множество интервюта за централни и местни електронни и печатни медии във връзка 
с археологическото проучване на обект „Метростанция 8-II, София, бул. Мария Луиза”; 
- множество лекции на открито пред студентски и научни групи във връзка с 
археологическото проучване на обект „Метростанция 8-II, София, бул. Мария Луиза”. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Грамота и плакет на Министерство на културата на Република България за значим 
принос в развитието на археологическата наука и популяризирането на културното 
наследство на България. 
 
 

археолог-проучвател Емилия Евтимова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 

- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на средновековно селище и 
некропол в землището на с. Крум, Димитровградско 2010 г. – 7,5 месеца. Проучването се 
проведе на два етапа – от 26.01 до 6.05.2010 и от 31.07 до 27.10.10 г. Изследваната площ е 
около 6 дка. Това е южната периферия на селището, в която са разположени занаятчийски 
ателиета. Разкриха се 11 помещения и 93 ями. През месец декември (1 – 28.12.2010 г.) се 
извършва наблюдение на строителните работи по ЖП линията. Финансиране 
НК”Железопътна инфраструктура”. Проект на ССА „Средновековният български град 
и село”; 
- Заместник ръководител на спасителни археологически разкопки в Седлари, 
Момчилградско 19.07. – 30.07.2010 г. Научен ръководител К. Меламед. Финансиране: 
Агенция ”Пътна инфраструктура”. Проект на ССА „Средновековният български град и 
село”. 
 
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 2010 г. 
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- Е. Евтимова. Спасително сондажно проучване на обект 6 в землището на с. Омарчево, 
община Нова Загора от км 251+300 до км 252+100 на АМ „Тракия”. – АОР през 2009 г. 
София 2010, 621 – 622; 
- Е. Евтимова Средновековно селище и некропол в землището на с. Крум, 
Димитровградско. – АОР през 2009 г. София 2010, 622 – 624. 
  
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на проект за временна изложба – Археологическото богатство на с. Крум 
август 2010 г. Исторически музей Димитровград. 
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II.5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА 
 
Основни научни проекти на Секцията: 
 

• „Монетна циркулация в българските земи VІ в. пр. Хр. – VІІ в.”; ръководител – 
Б. Божкова; финансиране от бюджета 

• „Античните надписи от българските земи”; ръководител – М. Манов; 
финансиране от бюджета 

• „Българска кирилска епиграфика”; ръководител – К. Хаджиев; финансиране от 
бюджета 

 
 

доц. д-р Боряна Русева (Ръководител на Секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ: 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
- Научна обработка на нумизматичните материали от разкопките на средновековен 
археологически обект (обект 18) при с. Седларе – сезон 2010 г., с научен ръководител 
Катя Меламед. 

 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Участие в проекта „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети 
и паметници през античността и средновековието – образи на религиозността и 
културната идентичност” с фиширане на монетните типове от монетосеченията в 
зоната на Северното и Западно черноморско крайбрежие, емитирани през 
елинистическата епоха. Ръководител: чл. кор. проф. Й. Юрукова. Финансиране – 
МОМН, дирекция „Научни изследвания”; 
- Участие в проект „Монетна циркулация в българските земи V в.пр.Хр. – VІІ в.” с 
обработка и публикуване на монетни находки (единични и съкровища) от епохата на 
елинизма, съхранявани в Нумизматичния фонд на НАИМ – БАН. Ръководител: доц. д-р 
Бистра Божкова. Финансиране – бюджет на БАН; 
- По индивидуалната ми планова научно-изследователска задача, озаглавена „Монетни 
находки от археологически разкопки от предримската епоха”, извърших следната 
работа: 
1. Опит за класификация и хронология на ранните западнопонтийски Александров тип 
златни и сребърни монетни емисии; 
2. Довършително проучване на монетите от елинистическото съкровище, открито в 
емпорион Пистирос. Финансиране – бюджет на НАИМ – БАН. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
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- 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, 1 – 34. ISSN 1312-5532. 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Б. Русева. Пистиренското монетно съкровище. – Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, 6, 2010 (11 комп.стр. текст+2 табла с 22 образеца). 

 
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 2010 г. 
 
- B. Russeva. The Jorney of the coins from Vetren (Pistiros) hoard. A preliminary remark. – 
In: EIRENE XIV. Studia Graeca et Latina, XIV, 2011, I-II (5 комп.стр.текст и 2 табла с 22 
ил.); 
- B. Russeva. On the die and style links of the last emission of Alexanders from Dionysopolis 
with a signature of ΛΕΟΝΤΙΣΚΟΥ. – In: The Proceedings in Honorem of N.A. Frolova. 
Москва, 2011 (4 комп. стр. текст+2 табла с ил.). 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Б. Русева. Монетните депозити в тракийските ямни светилища (маркер за сакрална 
обредност. – В: Сборник доклади, НБУ, деп. Археология. София, 2011 (26 комп. стр. 
текст, 22 ил. и 1 карта); 
- Б. Русева. За сребърните александровки на Одесос със сигнатура Клеан и среброто на 
Дионисопол с подпис Леонтиску. – В: Юбилеен сборник в чест на И. Карайотов. 
Шумен, 2011 (6 комп.с. текст и 2 табла с ил.); 
- Б. Русева. Относителна хронология на последните емисии сребърни александровки, 
ковани от западнопонтийските гърци и жителите на Кабиле в последните десетилетия 
на ІІІ в.пр.Хр. – В: Юбилеен сборник в чест на В. Герасимова. София, 2011 (8 комп.стр. 
текст+ 6 табла с ил.). 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Научен ръководител на редовен докторант по антична гръцка нумизматика към 
секция Нумизматика и епиграфика, НАИМ – БАН. 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ – БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Оценителната комисия при НАИМ – БАН; 
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- Консултант към Художествения съвет на БНБ; 
- Председател на две комисии за провеждане на кандидатски минимум по нумизматика; 
- Член на временна атестационна комисия (април-август, 2010 г.); 
- Член на научно жури за защита на докторска дисертация по нумизматика. 
 
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: 

- по ДП 85 / 2008 г. на НСС; 
- по ДП 80 / 2010 г. на НСС; 
- по ДП 142 / 2010 г. на ГД – ДП – МВР, София; 
- по ДП 43 / 2007 г. на ГД – ДП – МВР, София; 
- по ДП 279 / 2010 г.; 
- по ДП 412 / 2010 г. на ОД-МВР; 
- по ДП 192 / 2010 г.на ГД–ДП–МВР, София; 
- по ДП 359 / 2010 г. (предварително становище); 
- по ДП 219 / 2010 г. ( предварително становище). 

 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Зам.-главен редактор на годишник 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. 
 
 

доц. д-р Методи Манов (Секретар на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.2. Други изследователски теми 
 
- Проект „Античните епиграфски паметници в България”, ръководител: М. Манов, 
финансиране – от бюджета. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в международен колоквиум: „In Search of Celtic Tylis in Thrace (III c. BC)”, 
организиран в сътрудничество между НАИМ – БАН и Aberystwyth University, The 
Welsh Department, проведен в НАИМ – БАН – София на 8 май 2010 г., с доклад: M. 
Manov. In Search of Tyle (Tylis). Problems of Localization. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Манов. Белана – емпории на прасените (опит за локализация). – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика 5, 2009, 281 – 291, ISSN 1312-5532. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Манов. Новооткрит епиграфски паметник от с. Радилово, Пазарджишко. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 6, 2010, 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 2010 г. 
 
- М. Манов. Взаимоотношения между някои скитски царе в Добруджа и някои от 
владетелите на големите елинистически монархии (според епиграфски и нумизматични 
данни) – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. София, 2009, 236 – 241, 
ISBN 978-954-400-005-9 (излязъл от печат през 2010 г.); 
- M. Manov. In Search of Tyle (Tylis). Problems of Localization. – In: In Search of Celtic 
Tylis in Thrace (III c. BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium Arranged by The 
National Archaelogical Institute and Museum at Sofia and The Welsh Department, 
Aberystwyth University, Held at The National Archaelogical Institute and Museum, Sofia, 8 
May 2010. Sofia, 2010, 89 – 96, ISBN 978-954-92566-2-8. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Манов. Отново по въпроса за локализацията на пеонския град Добер. – В: 
Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Герасимова-Томова. 
София, 2011 (6 комп. стр. + 2 ил.).  
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на временна атестационна комисия (април-август, 2010 г.). 
 
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. 
 
 

Доц. 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 2009 
г. Хронологически монетният материал се характеризира като късноантичен и 
ранносредновековен. Преобладават монетите от ІІІ в. – медни антониниани. 
 
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”. Класификация и хронология на монетните 
типове, характерни за бронзовото монетосечене на автономните градски управи в 
Долна Мизия и Тракия ІІ-ІІІ в. А/ Тракийският конник; Б/ Зевс; 
- 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 НАИМ. 
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Изработване каталог на монетите, открити при разкопките на обект НА Х – Нове, 
Свищов. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Б. Божкова. Култът на Сарапис в Сердика по нумизматични данни. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 85 – 93 (ISSN 1312 5532) (Заб. Годишникът е 
излязъл от печат през 2010 г.); 
- Б. Божкова. Римски монети от нумизматичната колекция на Националния 
археологически институт с музей при БАН. – Списание на Българската академия на 
науките, 1, 2010 , 29-33, ISSN – 0007-3989. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Б. Божкова. Циркулация на сребърни монети ІV в. в днешните български земи. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, ISSN -1312-5532. 
 
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 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- Рецензия на дипломна работа на тема: „Монетната циркулация в Пауталия през ІІ-ІІІ 
в.” на Антония Борисова фак.№440, ИФ, СУ „Св. Кл.Охридски”. 
- Рецензия на дипломна работа на тема „Варваризирани подражания на антични монети 
в Тракия ІV – І в. пр. Хр.” на Теодора Недялкова фак. №443, ИФ, СУ „Св. Кл. 
Охридски”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Научен консултант на Мариана Минкова – завеждащ нумизматичен фонд на РИМ 
Стара Загора, зачислена в свободна докторантура към ИФ, специалност „Археология” 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Член на УС на БАН; 
- Член та ОС на БАН; 
- Член на Музейния съвет към УС на БАН - до 01.12.2010 г.; 
- Член на НС на НАИМ; 
- Член на Експертната комисия за избор на Учредителен НС на ИЕФЕМ; 
- Член на Експертната комисия за избор на Учредителен НС на ИИИ; 
- Председател на Музейния съвет на НАИМ – до 01.12.2010 г.; 
- Член на Оценителната комисия при НАИМ – до 01.12.2010 г.; 
- Консултант към Художествения съвет на БНБ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни. 
 
- Писмено представени експертизи на антични и средновековни монети и становища: 
 

- По ДП 85 / 2008 г. на НСС; 
- По ДП 80 / 2010 г. на НСС; 
- По ДП 142 / 2010 г. на ГД – ДП – МВР, София; 
- По ДП 43 / 2007 г. на ГД – ДП – МВР, София; 
- По ДП 279 / 2010 г.; 
- По ДП 412 / 2010 г. на ОД МВР; 
- По ДП 192 / 2010 г.на ГД – ДП – МВР, София; 
- По ДП 359 / 2010 г. (предварително становище); 
- По ДП 219 / 2010 г. (предварително становище). 

 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на сп. „Нумизматика и сфрагистика”; 
- Член на редакционната колегия на годишника на НАИМ „Нумизматика, сфрагистика 
и епиграфика”; 
- Зам. главен редактор на поредицата на НАИМ „Разкопки и проучвания”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране „Нощ на музеите” в НАИМ, международна европейска инициатива – 
май, 2010 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 и монетовидни 
паметници; 
- Инвентиране на нумизматичния материал от разкопките на Нове, Свищов; 
- Консултации по нумизматика на външни лица и институции. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Временно изпълняващ длъжност заместник директор на НАИМ – БАН (до 01.12. 2010 
г.). 
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доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Метро”; 
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Улица” – В. Преслав; 
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Старинен Несебър”; 
- Обработка на нумизматичния материал от обект Скобелево; 
- Обработка на нумизматичния материал от крепостта Красен; 
- Обработка на нумизматичния материал от обект Глухите камъни; 
- Работа по проекта на секция Нумизматика и епиграфика „Монетна циркулация по 
българските земи VІІ пр. Хр. - ХVв.” – ръководител доц. д-р Бистра Божкова, 
финансиране от бюджета. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Втора национална конференция „Пътуване към България – от тук започва България” – 
Шумен, със съобщението „Един особен поглед към установяването на християнството 
по българските земи (От Рим до Византия). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на император Лъв ІІ. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика 5, 2009, 133 – 138, ISSN 1312-5532; 
- Д. Владимирова-Аладжова. Непубликувани средновековни тежести – еталони 
(екзагии) от България. – ИИМКн, т. ХV, В. Търново, 2010, 159-166, ISSN 0861-4342. 
 
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 2010 г. 
 
- D. Vladimirova-Aladzhova. Metrological Data as Projection Cultural – Historical Process. – 
In: Interdisziplinäre Forschungen des Kulturerbes auf dem Balkan. Sofia; 
- D. Vladimirova-Aladzhova. The Fifth Century AD and the Marks of Wealth (According to 
Numismatic Data). – In: Zeiten wandel – Siedlungs -und Sozialstrukturen zwischen 
Spätantike und Hochmittelalter - Internationalen ÖGUF-Symposiums in Mauterndorf 
(Salzburg). Wien; 
- D. Vladimirova-Aladzhova. „Silver minting amidst Rome and Byzantium”. – In: Studia in 
honorem N. A. Florova. Москва, 2011. 
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2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Паричният номинал семис през V век. – В: Сборник в 
памет на професор Велизар Велков.София, 2009, 457 – 461, ISBN 978-954-400-005-9; 
- Д. Владимирова-Аладжова. За монетната циркулация в Урдовиза. – В: 
Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий”, 1, 2010, 679 – 682. Велико 
Търново, 2010, ISBN 978-954-524-743-9; 
- Д. Владимирова-Аладжова. Монети от разкопките в Китен. – В: Пилотен проект 
Китен (EU): Икономическа оценка на непазарните ползи от културното наследство. 
София, 2008, 29 – 32, ISBN 978-954-92344-1-1, (отпечатано през 2010 г.). 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Д. Владимирова – Аладжова. „Един особен поглед към установяването на 
християнството по българските земи (От Рим до Византия) – Шумен. – В: „Пътуване 
към България”, ІІ том; 
- Д. Владимирова – Аладжова. Златните монети на император Валентиниан ІІІ. – В: Сб. 
в чест на доц. И. Петкова. – ПУ; 
- Д. Владимирова – Аладжова. Сребърните монети през V в. – В: Сб. „Българското 
средновековие: общество, власт, история” – СУ; 
- Д. Владимирова – Аладжова. Християнството и императриците в ранна Византия. – В: 
Сб. „Вяра и общество” – ПУ; 
- Д. Владимирова – Аладжова. Монета фуре от фонда на Археологическия музей в 
София. – В: Сб. в чест на проф. Василка Герасимова. 
 
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. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекция за „Историята на Велики Преслав и археологията” пред ученици Х клас – 
СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководство на редовен докторант Алена Тенчова. 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на ОС на НАИМ – БАН; 
- Зам. председател на Управителния съвет на БИД. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участие в заседание на ССА с писмено становище за хабилитационния труд на 
Валери Григоров. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервю за програма Хоризонт м. ноември. 
 
 

Доц. д-р Коста Хаджиев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Проект на секцията: „Българска кирилска епиграфика”. Ръководител – доц. д-р Коста 
Хаджиев, финансиране – от бюджета.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Националната археологическа конференция Видин, 2010. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Хаджиев. За надписа на граматик Андрея от Осмарски Боаз, Шуменско – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 363-376 (ISSN 1312-5532).  
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Хаджиев. Надгробни и възпоменателни надписи от средновековния град Червен. – 
Във: Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. С. 
Смядовски. София, 2010, 150-171, ISBN 978-954-9928-49-5.  
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- К. Хаджиев. Средновековните епиграфски паметници като средство за общуване. – В: 
Сборник в чест на проф. В. Герасимова. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- К. Хаджиев. Каталог „Българска кирилска епиграфика ...аз писах”. – Към изложбата 
„Аз писах”. София, 2010, 40 с. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Култура на средновековна България – в ГГФ, СУ, магистратура „Културен туризъм”, 
30 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Култура на средновековна България (септември 2010, Земен). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”. 
- Член на редколегията на ИАИ. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организатор на изложба „Българска кирилска епиграфика ... Аз писах” V – ІХ век. 
НАИМ, София, 2010 година. 
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II.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
 

доц. д-р ЛАЗАР НИНОВ 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология” – ръководител Л. 
Нинов и участници Ц. Цонев, Ц. Попова, Н. Тонков, Б. Гяурова; 
- Амфитеатър на София – остеологични проучвания с цел публикуване – ръководител 
на разкопките Ж. Величков; 
- Обект Средновековен град Трапезица – сектор южен - ръководител на разкопките Д. 
Рабовянов; 
- Дървено укрепление на Вътрешния град на Плиска – ръководител на разкопките П. 
Георгиев; 
- Метростанция Сердика – ръководител на разкопките М. Иванов; 
- Плиска – Археологическа база на НАИМ (артефакти) – ръководител на разкопките П. 
Георгиев, финансиране – Министерство на културата; 
- Каменна постройка в югозападния сектор на Вътрешния град на Плиска – Я. 
Димитров 
- Плиска – Югоизточна периферия на Вътрешния град – ръководител на разкопките Я. 
Димитров; 
- Кръгла каменна площадка – Плиска – ръководител на разкопките С. Станилов; 
- Могила 27 – ръководител на разкопките Я. Димитров. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Българо-японски проект „Дядово”; 
- Българо-немски проект „Желязо и злато. По следите на металургията на древна 
Тракия” 
АМ „Тракия”, Oбект 15, с. Скобелево, община Кермен – ръководител на разкопките Хр. 
Попов; 
- Обект 33, ЛОТ 4, АМ „Тракия” в землището на с. Железник – ръководител на 
разкопките М. Даскалов, Х. Попов; 
- Обект 18 А, АМ „Тракия”, ЛОТ 2, км 237+060-237+360, м. Юрта, с. Загорци, община 
Нова Загора, ръководител на разкопките М. Кръстева; 
- Обект 18 Б с. Седларе от ОВОС по пътя Джебел – Маказа; ръководител на разкопките 
К. Меламед, финансиране по договор с ФРПИ; 
- Обект 20, от км. 241+400 до 241+600 по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 2, в землището 
на с. Стоил войвода, община Нова Загора. Ръководител на разкопките М. Генов, А. 
Гоцев; 
- Обект 27, ЛОТ 4 по трасето на АМ „Тракия” км 311+150 – 311+500, Деветак, Община 
Карнобат – ръководител – Д. Агре; 
- Обект 10, ЛОТ 3, по АМ „Тракия”, в землището на с. Биково, община Сливен – 
ръководител на разкопките Т. Христова; 
- АМ „Тракия” ЛОТ 4 Обект 16 – ръководител на разкопките С. Александров, Т. 
Христова; 
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- Обект 17 по пътя Джебел – Маказа – ръководител на разкопките А. Радунчева, 
финансиране по договор с ФРПИ; 
- Обект 19Б по трасето на път 1-5, участък Подкова – Разклона за Джебел, ръководител 
на разкопките Г. Нехризов, финансиране по договор с ФРПИ; 
- Обект 19А по трасето на път 1-5, участък Подкова – Разклона за Джебел, ръководител 
на разкопките А. Бакъмска, финансиране по договор с ФРПИ; 
- Халколитно селище „Върхари”, Община Момчилград, финансиране – ФРПИ – 
ръководител на разкопките Я. Бояджиев; 
- Обект 36, АМ „Тракия”. ЛОТ 4, – ръководител на разкопките Д. Гергова; 
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М. Валентинова 
Деветашка пещера – ръководител на разкопките В. Гергов; 
- Праисторическо селище край Борован - ръководител на разкопките Г. Ганецовски; 
- Двуобреден средновековен некропол Топола - ръководител на разкопките Л. Дончева; 
- Трапезица, Югозападен сектор – ръководител на разкопките К. Дочев; 
- Римския кастел Сексагинта Приста в Русе – ръководител на разкопките В. Върбанов; 
- Античен обект в м. Долап боаз/калето, с. Сваленик – ръководител на разкопките Д. 
Драгоев; 
- Халколитно селище край с. Борован – ръководител на разкопките Г. Ганецовски; 
- Селищна могила Иваново – ръководител на разкопките С. Венелинова; 
- Остеологични анализи от спасителни проучвания на територията на римския кастел 
Сексагинта Приста в Русе – ръководител на разкопките В. Върбанов; 
- Тримамиум – ръководител на разкопките В. Върбанов; 
- Надгробна могила с. Долно Изворово– ръководител на разкопките Г. Нехризов; 
- Обект Глухите камъни – ръководител на разкопките Г. Нехризов; 
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М. Валентинова; 
- Остеологични проучвания на материали от обект в м. Калята край град Якоруда – 
ръководител на разкопките М. Инкова, финансиране НИМ; 
- Крепостта Койчово кале при Панагюрище – ръководител на разкопките В. Григоров 
- Кошарна – праисторически некропол и селище – ръководител на разкопките Д. 
Чернаков. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Декемврийски четения в памет на проф. Р. Рашев. „Комплексни анализи на 
остеологични материали от Плиска и околността”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г.  
 
- L. Ninov. The fauna of the Thracian town Helis (preliminary data). – Интердисциплинарни 
изследвания, изд. „Авангард”, София, XXII-XXIII, 2010, 193 – 200, фиг. 2, ISSN 0204-
966X; 
- Л. Нинов. Останки от фауната в праисторически обекти. – АОР през 2009г., София, 
2010, 105 – 107, ISSN 1313-0889; 
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- Л. Нинов. Останки от фауната в обекти от бронзовата и желязната епохи. – АОР през 
2009 г., София, 2010, 271 – 273, ISSN: 1313-0889; 
- Л. Нинов. Животински останки от антични обекти. – АОР през 2009 г., София, 2010, 
431 – 432, ISSN 1313-0889; 
- Л. Нинов. Остеологични находки от средновековни крепостти, комплекси и 
некрополи. – АОР през 2009 г., София, 2010, 226-227, ISSN 1313-0889. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Нинов Л. Археозологични проучвания на неолитното селище Усое. – Известия на 
Националния земеделски музей; 
- Нинов Л. Животинските останки от крепостта Маркели. – Маркели, I т.; 
- Нинов Л. Археозоологически изследвания на тракийският град в Сборяново. –
Тракийският град, част 2, т. III; 
- Нинов Л. Говедовъдството в древните български земи. – Известия на Националния 
земеделски музей. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- 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 October 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 October 2009, Pazardzhik. 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- Кънчев, К., Нинов, Л. Чавдар – раннонеолитното селище. Монография (под печат); 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт  
 
- Проект ТОПОI – по договор между НАИМ – БАН и Freien Universität Berlin – 
ръководител от българска страна С. Александров. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- „Balkans 4000” – Франция CNRS, UMR 5138 Archeometrie Lyon; 
- Scientific project at University of Oxford UK: Crop stable isotope ratios: New approaches to 
palaeodietary and agricultural reconstruction. – Англия; 
- Участие в немски проект: „Genetische Studien zur Zucht- und Nutzungsgeschichte der 
ältesten Wirtschaftshaustiere im zirkumpontischen Raum”. 

 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
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- ICAZ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Експертизи за видовата принадлежност на артефакти от животински произход във 
фондовете и експозициите на музеите в Плиска, НАИМ. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Главен редактор на сп. „Интердисциплинарни изследвания”; 
- Отговорен редактор на сп. „Интердисциплинарни изследвания” XXII-XIII. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Беседи пред посетители в Плиска и с министера на финансиите; 
- Участие в пресконференции в Плиска – 2 броя. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Експертна идентификация на артефакти от животински произход в експозициите на 
НАИМ и музея в Плиска. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Зав. ПГИИ; 
- Зав. Остеологична лаборатория; 
- Член на Директорския съвет НАИМ; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ. 
 
 

гл. ас. д-р Цветана Попова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проект: „Археоботанични изследвания от праисторически обекти” – Към проекта: 
изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел публикации: 
1. С. Сърнево, община Раднево; 
Ръководители: ст. н. с. М. Тонкова, н. с. Крум Бъчваров; 
2. Обект № 9 (с. Ябълково) – по трасето на реконструкцията на ЖП линията за 
Свиленград. Спасителни разкопки. Ръководители: доц. К. Лещаков, ст. н. с. М. Тонкова, 
К. Меламед. Финансиране БДЖ; 
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3. Обект № 3 при с. Езеро – ЛОТ 3 на АМ „Тракия” – ръководител: Т. Стфанова; 
4. с. Загорци – обект 18, ЛОТ 2, общ. Нова Загора – ръководител: Т. Кънчева; 
5. Обект 10, ЛОТ 3, по АМ „Тракия”, в землището на с. Биково, община Сливен – 
ръководител на разкопките Т. Христова; 
6. Селищна могила Иваново – ръководител на разкопките С. Венелинова; 
7. АМ „Тракия” ЛОТ 4 Обект 16 – ръководител на разкопките С. Александров, Т. 
Христова; 
8. Халколитно селище „Върхари”, Община Момчилград, финансиране – ФРПИ – 
ръководител на разкопките Я. Бояджиев; 
9. с. Балей, общ. Видин – ръководител на разкопките ст. н. с. Ст. Александров; 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Проект: „Археоботанични изследвания през Античността и Римската епоха”; 
Към проекта: изследване на археоботанични материали от следните обекти с цел 
публикации: 
 
1. Тракийски център от ранноелинистическата епоха в м. Халка бунар, с. Г. Белево, 
общ. Бр. Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова., Финансиране: община Бр. 
Даскалови; 
2. Античен некропол Аполония – гр. Созопол. Ръководител Кр. Панайотова. 
Финансиране: САА „Антична култура по българското Черноморие VІ – в.пр. Хр. – VІ в. 
сл. Хр.; 
3. С. Бабяк, община Белица; Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова, ст. н. с. А. Гоцев; 
Финансиране: НАИМ – БАН; 
3. Обект 18 А, АМ „Тракия”, ЛОТ 2, км 237+060-237+360, м. Юрта, с. Загорци, община 
Нова Загора, ръководител на разкопките М. Кръстева; 
4. Обект 9 ЛОТ 2 – общ. Нова Загора – ръководител: Илияна Кацарова; 
5. Караново – обработка на материали от колесница. Ръководител В. Игнатов. – 
Финансиране: Община Нова Загора; 
6. Крепост „Калята” – Якоруда – разкопки – М. Инкова; 
7. Метростанция София – Ръководител – Сн. Горанова и М. Иванов; 
8. Обект 20, от км. 241+400 до 241+600 по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 2, в 
землището на с. Стоил войвода, община Нова Загора. Ръководител на разкопките М. 
Генов, А. Гоцев; 
9. Обект 18 Б с. Седларе от ОВОС по пътя Джебелт – Маказа; ръководител на 
разкопките К. Меламед, финансиране по договор с ФРПИ; 
10. Римския кастел Сексагинта Приста в Русе – ръководител на разкопките В. 
Върбанов; 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- „Растителност и стопанска дейност на човека през периода 6000-2000 В.С .”- 
Монографичен труд; 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
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- Marinova, E., Tz. Popova The free Threshing wheat from Bulgarien Prehistory. 15th 
Symposium of the IWGP Wilhamshaven, 31.05-5.06.2010. Germany; 
- Popova, Tz., K. Leschtakov Landscape, Land-use and society in the Neolithic settlement 
Yabalkovo IN: Subsistance, economy and society in the Greek World., 22-24 03.2010 
Athene. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Marinova, E., Tz. Popova. The free Threshing wheat from Bulgarien Prehistory. – In: 
Vegetation history. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Попова, Ц. Археоботанични и антракологични изследвания от Градището (Северозападен 
сектор). – В: Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска 
област, 1996 – 2003. БАН, Разкопки и проучвания, 2010, ХХХІХ, 309 – 324, ISSN 6205-0772; 
- Popova,Tz 2010 Application of the contextual and taphonomic analysis in the study of bio 
remains, Интедисцплинарни изследвания, ХХІІ-ХХІІІ, 201 – 206, ISSN 0204-966X. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
 
- Попова, Ц. Растителност и стопанска дейност в Източни Родопи В: Международен 
симпозиум „The golden fifth millennium. Thrace and its neighbor areas in the chalcolithic” 
27 – 30 October 2009, Pazardzhik. 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
 
- „Plant environment of man between 6000 – and 2000 B. C. in Bulgaria” – BAR, 
International Series 2064, 2010, 107p. John and Erica Hedges Ltd. Publish. 
 
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 
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- Българо-чешко-британско-френски проект „Археологически разкопки на емпорион 
Пистирос и неговата територия”. – ръководител 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 – ръководител от българска страна Я. 
Бояджиев; 
- Участие в Българо-френски проект „Аполония Понтика – полис и хора; 
- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на Халка 
бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция; 
- Проект „Балей” – ръководител: ст. н. с. Ст. Александров. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Out of Asia: A new framework for dating of spread of agriculture in Europe. Funded by: 
NERC Grand Holder: prof. G.Jones and doc. M. Charles 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания. 
 
 

инж. Бистра Гяурова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Теренни обхождания в Казанлъшката котловина – март 2010. Ръководител: Г. 
Нехризов; 
- Участие в теренните обхождания, регистрация на обекти, попълване на картони за 
АКБ; 
- Разкопки в района на с. Балей, общ. Брегово - юли 2010. Ръководител: Г. Иванов. 
- Участие в археологически разкопки на некропол от КБЕ в землището на с. Балей, общ. 
Брегово; 
- Спасителни археологически разкопки на Обект19Б по трасето на път I-5, Подкова-
Джебел, с. Седлари, общ.. Момчилград – юли 2010. Ръководител: Г. Нехризов; 
Възстановяване на план-квадратната мрежа и сервитута на новостроящия се път с цел 
осигуряване работата на археологическите проучвания; 
- Надгробна могила 27 – с. Мадара, общ. Каспичан – август 2010. Ръководител: Янко 
Димитров; 
- Изработка на тахиметрична снимка и план на могилата и прилежащия й район; 
- Плиска – вътрешен град. Обект”Югоизточна периферия на вътрешния град” – август 
2010. Ръководител: Янко Димитров; 
- Заснемане на археологически структури и изработка на план на проучвания обект 
- Плиска – вътрешен град, Обект: Кръгла каменна площадка – октомври 2010. 
Ръководител: Ст. Станилов, Андрей Аладжов; 
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- Геодезическо заснемане и изработка на ситуационен план и профили на разкритото 
съоръжение, трасиране на опорна мрежа за графично документиране; 
- Плиска – вътрешен град, Обект: Малко дървено укрепление – октомври 2010. 
Ръководител: Павел Георгиев; 
- Заснемане и ситуиране на археологически сондажи и разкрити структури и изработка 
на ситуационен план; 
- Златодобивен рудник от КБЕ и РЖЕ в района на Ада тепе, общ. Крумовград - 
септември, октомври и ноември 2010. Ръководител: Христо Попов; 
- Проектиране и полагане на планквадратна мрежа в района на обекта, трасиране на 
локални мрежи, заснемане на археологически сондажи и разкрити структури, изработка 
на ситуационни планове на обекта и отделните му участъци, обработка на GPS 
измервания. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Бистра Гяурова „Settlement planning and architecture of the Early Bronze Age settlements 
in Upper Thrace” Сборник по случай 100 години от рождението на акад. Д. П. Димитров 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и 
в тематични сборници. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Участие в редакционната колегия на списание „Интердисциплинарни изследвания”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Извършване на проверка за наличие на документи с класифицирана информация в 
ПГИИ към НАИМ съгласно Заповед на ЦУ на БАН, N I-109/21.07.2010 г. и съставяне 
на описи на документите. 
 

инж. Никола Тонков 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- С. Сърнево, община Раднево. Ръководители: ст. н. с. М. Тонкова, н. с. Крум Бъчваров. 
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: три седмици, март-април 2010 г. 
Геомагнитно проучване на три участъка с обща площ 20 дка северно и южно от 
сервитута на обект №5 по трасето на АМ „Тракия”. Проверки с металотърсач на терена, 
достигнатите нива и изхвърлената по време на разкопките пръст; 
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- С. Каснаково, община Димитровград. Ръководител: н. с. В. Кацарова. Финансиране: 
община Димитровград. Продължителност: една седмица, април 2010 г. 
Електросъпротивителни проучвания на „Светилището на нимфите” при с . Каснаково; 
- С. Братя Даскалови, община Бр. Даскалови. Ръководители: ст. н. с. М. Тонкова, н. с. 
Здравко Димитров. Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: три 
седмици, април-май 2010 г. Детайлизационни електросъпротивителни измервания на 
Момина и Читашката могила край с. Бр. Даскалови. Насочване на разкопките за 
тяхното най-ефективно провеждане въз основа на данните от геофизичните 
проучвания. Проверки с металдетектор на достигнатите нива и изхвърлената пръст по 
време на археологически разкопки на двете могили; 
- С. Горно Белево, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: две седмици, май 2010 г. 
Полагане на високоточна план-квадратна мрежа и геомагнитно проучване на площ от 
27.2 дка от археологическия обект при извора Халка бунар в землището на с. Горно 
Белево; 
- С. Братя Даскалови, община Бр. Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова, н. с. 
Здравко Димитров. Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: една 
седмици, юни 2010 г. Детайлизационни електросъпротивителни измервания на 
Каракочова могила край с. Бр. Даскалови. Насочване на разкопките за тяхното най-
ефективно провеждане въз основа на данните от геофизичните проучвания. Проверки с 
металдетектор на достигнатите нива и изхвърлената пръст по време на археологически 
разкопки на могилата; 
- С. Кръстевич, община Хисаря. Ръководител: н. с. М. Маджаров. Финансиране: община 
Хисаря. Продължителност: една седмица, юни 2010 г. Електросъпротивителни 
проучвания на тракийския обект източно от с. Кръстевичо, община Хисаря; 
- С. Горно Белево, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: две седмици, юни 2010 г. Насочване 
на разкопките на археологическия обект при извора Халка бунар в землището на с. 
Горно Белево за тяхното най-ефективно провеждане въз основа на данните от 
предхождащите ги геофизични проучвания. Проверки с металотърсач на терена, 
достигнатите нива и изхвърлената по време на разкопките пръст; 
- С. Черна гора, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: две седмици, юли 2010 г. 
Полагане на високоточна план-квадратна мрежа и геомагнитно проучване на площ от 
30 дка в околностите на римската пътна станция Циле при с. Черна гора; 
- С. Горно Белево, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: две седмици, юли 2010 г. 
Насочване на разкопките на археологическия обект при извора Халка бунар в 
землището на с. Горно Белево за тяхното най-ефективно провеждане въз основа на 
данните от предхождащите ги геофизични проучвания. 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: две седмици, август 2010 г. Геомагнитни 
изследвания на площ от около 55 дка на обект №25 по трасето на АМ „Тракия”; 
- С. Гранит, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. Милена Тонкова. 
Финансиране: община Братя Даскалови. Продължителност: две седмици, август 2010 г. 
Електросъпротивителни и геомагнитни проучвания на две могили в землището с. 
Гранит, община Братя Даскалови; 
- С. Бабяк, община Белица. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова, ст. н. с. А. Гоцев. 
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: две седмици, септември 2010 г. 
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Проверки с металотърсач на терена, достигнатите нива и изхвърлената по време на 
разкопките пръст при археологическото проучване на тракийското светилище на връх 
Бабяшка чука при с. Бабяк; 
- С. Гранит, община Бр. Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. Финансиране: 
община Братя Даскалови. Продължителност: две седмици, септември 2010 г. 
Електросъпротивителни и геомагнитни проучвания на античен обект в м. Гробищната 
могила при с. Гранит, община Бр. Даскалови; 
- Гр. Крумовград. Ръководител: н. с. Хр. Попов. Финансиране: НАИМ – БАН. 
Продължителност: две седмици, октомври 2010 г. Площни и дълбочинни 
електросъпротивителни проучвания на пет участъка от археологическия обект на хълма 
Ада тепе край Крумовград; 
- С. Черна гора, община Братя Даскалови. Ръководител: ст. н. с. М. Тонкова. 
Финансиране: община Бр. Даскалови. Продължителност: две седмици, ноември 2010 г. 
Проверки с металотърсач на терена, достигнатите нива и изхвърлената по време на 
разкопките пръст на римската пътна станция Циле при с. Черна гора. Открити над 300 
римски и късноантични монети и много други метални находки; 
- С. Ябълково, община Димитровград. Ръководител: доц. Красимир Лещаков. 
Финансиране: СУ „Кл. Охридски”. Продължителност: една седмица, ноември 2010 г. 
Геомагнитни измервания на площ от около 10 дка на обект „Неолитно селище” в 
землището на село Ябълково, намиращ се на трасето на магистрала „Марица”; 
- Гр. Крумовград. Ръководител: н. с. Хр. Попов. Финансиране: НАИМ – БАН. 
Продължителност: две седмици, ноември-декември 2010 г. Площни и дълбочинни 
електросъпротивителни проучвания на два участъка от археологическия обект на хълма 
Ада тепе край Крумовград. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Геофизични методи в археология. Решаване на правата и обратна 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, Res3Dmod, Res2Dinv и Res3Dinv 
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; 
- Международен българо-немски договор на тема „Желязо и злато. По следите на 
металургията в древна Тракия” между НАИМ – БАН и Вестфалски университет 
Мюнстер – Германия; 
- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на Халка 
бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
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- Н. Тонков. Археологическа геофизика. – В: К. Рабаджиев, Хр. Попов (ред.) Сборник в памет на 
акад. Д. П. Димитров (под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Международен българо-немски договор на тема „Желязо и злато. По следите на 
металургията в древна Тракия” между НАИМ – БАН и Вестфалски университет 
Мюнстер-Германия; 
- 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”, 2010 
г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания. 
 

 
доц. д-р Цони Цонев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Публикационна дейност 
 
Приложение 1.1: Списък на публикациите на учените от звеното с включени ISSN и 
ISBN и с раздели: 
1.1.1. Научни публикации в списания и периодични издания: 
1.1.1.2. в България 
1.1.1.2.1. излезли от печат през 2010 г.; 
 
- Цонев, Ц. 2010. Информационните технологии и археологическото наследство на 
България кин 1001, 2006 – 2008 г., МОН – Интердисциплинарни изследвания ХХІІ - 
ХХІІІ, 206 – 210, ISSN 0204-966X 

 
1.1.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници: 
1.1.2.1. в чужбина, 
1.1.2.1.1. излезли от печат през 2010 г.; 
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- Tsonev, Ts. 2010. Ideology of social change in the Eneolithic/Bronze Age parietal art in the 
Magura cave, North-west Bulgaria. – In: Anati, E. (ed) Papers of the proceedings of the XXIII 
Valcamonica Symposium, 349 – 356, CISPE, ISBN 88-86621-27-2. 
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II.7. ФИЛИАЛ ШУМЕН 
 
 

доц. д-р Павел Георгиев (Ръководител на Филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих планирани разкопки на обект „Плиска – ранно (дървено) укрепление” през 
м. септември и октомври. Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство на 
културата (към проект на ССА „Стари български столици”). През отчетната година 
проучванията бяха съсредоточени в рамките на два стари (ХІV и ХVІІІ) и един нов 
(ХХ) изкоп. Беше довършено проучването на южния вход на малкото дървено 
укрепление с прилежащата към него стена, както и различни по-късни съоръжения от 
ІХ – ХІ в. Завършено беше разкриването на южната част от вкопана площадка за 
обреди и ритуали от първата половина на ІХ в. с разположените в нея каменни печки, 
ями, камери за ритуално полагане на месна и друга храна и др. Новият изкоп е с площ 
от 500 кв.м и е разположен в централната част от площта на укреплението, което е 
засега най-ранното върху терасата с Дворците на Плиска. Задачата, която си поставяме 
с него е изследване на всички жилищни и други структури в периода от началото до 
края на живота и строителството в тази част от т. нар. Вътрешен град на Плиска. В 
рамките на сезона беше проучен културният слой от ІХ – ХІ в. и на нивото на материка 
бяха фиксирани очертанията на разновременни вкопани жилища, битови и 
производствени съоръжения, гробове и др. Преобладават тези от края на Х и началото 
на ХІ в., но бяха частично проследени и траншеи от постройка, която е съвременна на 
ранното дървено-кирпично укрепление (краят на VІІІ или началото на ІХ в.). Тяхното 
разкриване и изясняване характера и хронологията им предстои; 
- Ръководих екип от археолози от НАИМ и РИМ – Шумен за теренно обхождане на 
Външния град на Плиска. Времетраене: втора половина на м. април-начало на май и 
ноември. Финансиране: проект на НАИМ с МОМН. Обходена беше близо 30 % от 
площта, главно в северозападната и централна част от Външния град. Установени бяха 
редица нови селищни и производствени структури, взети бяха координати на 
известните, събран беше археологически материал, необходим за детайлиране на 
хронологията и характера на живота в изследваните площи. Работата следва да 
продължи в рамките на проекта и през 2011 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Продължих работата си по индивидуалната изследователска задача „Плиска през VІІІ-
ІХ в.”. Основни направления: работа по темата за ранната фортификация, корекции и 
допълнения по хронологията и характера на дървеното и монументално строителство в 
резиденцията, обработка и сравнителен анализ на съвременни археологически 
материали: битова керамика, метални предмети; 
- Продължих изследователските си усилия по анализ и преоценка на писмени 
източници за ранната българска история в периода ІV – ІХ в. Основните усилия в това 
направление бяха насочени към изследване на проблемите на (пра)българите и 
българското присъствие в Карпатския басейн; 
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- Публикувах предварителни съобщения за готско писмо през V-VІ в. от Предбалкана, 
и тяхното отношение към т. нар. руническо писмо от епохата на Първото българско 
царство. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Втора национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 14 – 16 май. 
Организатори: СУБ, НАИМ, Община Шумен и др. Доклад на тема: „Великият хан 
Омуртаг – просопографски бележки” (текст 11 комп. с., презентация); 
- Международна археологическа конференция „Отражение на вярата: християнска 
архитектура и изкуства ІV – ХV в.”, Варна-Бяла, 23-25 септември. Организатор: РИМ-
Варна. Доклад на тема: „За характера на средновековния манастир край Варна”, 17 к.с., 
презентация с резюме на англ. ез.; 
- Международен симпозиум „Св. Наум – дело, съратници и изследователи”, 29-30 
октомври. Организатор и домакин ШУ „Еп. Константин Преславски” (НЦ „Преславска 
книжовна школа”). Доклад на тема: „Къде е учителствал Св. Наум между 886 и 894 г.?” 
(текст 6 к.с. и презентация); 
- Декемврийски четения, посветени на проф. Рашо Рашев (1943 – 2008), София, 8 
декември. Организатор: ССА при НАИМ. Доклад на тема: „Тервеловите „чичовци от 
Солунско и Кисиниите” (към интерпретацията на Мадарския надпис І,с)”, 8 к.с., 
презентация;  
- Слово за Рашо Рашев, Пак там, 3 к. с. 
 
б) В чужбина 
 
- Международна конференция „Болгарский форум”, гр. Болгар, Татарстан, 19-21 юни. 
Доклад на тема: „Унно-болгары в Карпатском бассейне V-ІХ вв. (опыт исторической 
характеристики), 10 к. 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 2010 г. 
 
- Моливдовулите на българските престолонаследници от Х в.- Археология, 2009, 3-4, 
114-125, ISSN 0324-1203; 
- Владетелският дарствен пръстен от Плиска. – В: Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, 5, 2009 (В чест на проф. Ив. Йорданов)., 333-342, табл. ХХХVІ, ISSSN 
1312-5532; 
- Новооткрит готски център в Предбалкана (старогерманска руника и букви от азбуката 
на Улфила при с. Богомолско, община Антоново). – Сп. БАН, 2010, 1, 19 – 28, ISSN 
0007-3980; 
- Следи от готско писмо в Предбалкана. – В: Готите, ІІІ.Съст. Р. Милев. С., 2010, 175 – 
183 и ил. c. 366, ISSN 0861-5047; 
- „Седем племена” (Hepta geneas) – самоназвание или административен център? – ГСУ 
ЦСВП, 95 (14), 2006 (С. 2009), 69 – 75, ISSN-1311-784X; 
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- Gothi qui est sclavi през Първото българско царство. – В: Готите, ІІІ. Съст. Р. Милев. 
С., 2010, 134 – 147, ISSN 0861-5047; 
- Глаголическият азъ. За прототипа на Константин-Кириловите сакрални букви.- В: 
Преславска книжовна школа, 11, 2010, ISBN 978-954-577-492-8. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Тервеловите „чичовци от Солунско и Кисиниите” (към интерпретацията на надпис І,с 
от Мадара). – Приноси към българската археология, VІІ, 8 к. с. София, 2011, под печат.  
- Къде е учителствал Св. Наум между 886 и 894 г.? – В: Преславска книжовна школа, 
12, 2011, 7 комп. с., под печат. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Унно-болгары в Карпатском бассейне V – ІХ вв. (опыт исторической характеристики). 
– В: Болгарский форум. Казань, 2011, 15 комп. с., под печат. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Тронната палата в Плиска: нерешените археологически проблеми. – В: Laurea. In 
honorem Margaritae Vaklinova, ІІ. София, 2009, 127 – 144, ISBN 978-954-92395-2-2; 
- За характера на „обект №31” в Плиска. – В: Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. 
София, 2009, 69 – 85, ISBN 978-954-92395-8-4; 
- Тутхон – кампусът – „град” на река Ахелой. – В: Сборник в памет на проф. Велизар 
Велков. София, 2009, 495 – 507, ISBN 978-954-400-005-9; 
- Малкият землен вал в Добруджа – същност и датировка.- Във: Великотърновският 
университет и българската археология, 1. В. Търново, 2010, 413 – 422, ISBN 978-954-
524-743-9; 
- About the Charakter of the Medieval Monastery in the Teke Karaach Area near Varna. In: 
Summaries: Reflections of Faith: Christian Architecture and Arts 4th – 15th Century. Varna, 
2010, 30 – 33; 
- Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния град на Плиска. – В: АОР през 2009 г. С., 
2010, 435-436 (съавтор Р. Василев). 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Великият хан Омуртаг – просопографски бележки. – В: Пътуване към България, 2: 
Оттука започва България. Материали от Нац. конференция, Шумен, 2010, 12 к. с., под 
печат; 
- Абодритите-преденеценти в междуречието на Тиса и Дунав през ІХ в. (в превод на 
англ. ез.), 19 к.с. – В: Авари, прабългари и маджари. Материали от двустранна българо-
унгарска среща, София, 2009, под печат; 
- Свидетелствa за манастирските курбани през Х в.? – В: Сборник в чест на проф. 
Димитър Игнатовски, 4 к.с., под печат; 
- Статии: „Плиска”, „Голямата базилика” и „Филиал на НАИМ – БАН в Шумен” (3 бр.) 
за „Енциклопедия на Шумен и Шуменско. С. 2011, под печат; 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ; 
- Член на Съвета за теренни проучвания, междуведомствен орган към МК; 
- Координатор на НАИМ за археолог. проучвания в Плиска; 
- Ръководство на раздел „Плиска” към научен проект на НАИМ и ФНИ на МОМН; 
- Адм. ръководител на научен проект на Р. Миткова с ФНИ към МОМН; 
- Член на Експертна комисия за избор на Директор на НАИМ при БАН. 
  
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Изготвяне на 3 рецензии върху научни проекти на колективи от ФП и ФХН на ШУ 
„Еп. Константин Преславски”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервюта за Агенция „Фокус”, БТВ, Радио Шумен, Радио Хоризонт, в. Труд и др. 
Общо 7 бр. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Филиала на НАИМ в гр. Шумен. 
 
 

гл. ас. д-р Янко Димитров (Секретар на Филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Обект „ПЛИСКА. ДВОРЦОВ ЦЕНТЪР – ЦИТАДЕЛА”. Редовни разкопки от 08. 10 – 
19. 11. 2010 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 2000-2009 г. и имат за крайна цел цялостно изследване на 
терена в западната част на Цитаделата. През изминалия сезон основната цел бе да бъдат 
обхванати всички останали досега не(до)проучени участъци. Проучената площ е около 
280 кв. м, в четири сектора: І сектор – покрай западната стена на Цитаделата, южно от 
Голямото водохранилище; ІІ сектор – между кръстокуполната църква и баните в 
северозападната част на Цитаделата; ІІІ сектор – коридора между двете части на 
Малкия дворец; ІV сектор – централното северно помещение от източния корпус на 
Малкия дворец; V (спомагателен) сектор – незаетият от каменни постройки терен в 
северозападната част на Цитаделата. Изяснена бе относителната хронология на 
разкритите в петте сектора археологически структури от VІІІ – ІХ в. Повечето от тях са 
нови участъци от проследявани при предходните разкопки съоръжения с линеен план - 
дървени огради, редици от ями за дървени опорни стълбове, водопроводи и канали. 
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Нови данни за комуникациите в Цитаделата предостави разкритото неизвестно досега 
разклонение на един от тайните ходници; 
- Обект „ПЛИСКА. ЮГОИЗТОЧНА ПЕРИФЕРИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД”. Редовни 
разкопки от 23.08. до 1.10.2010 г., като ръководител, със зам.-ръководител Х.Стоянова 
(гл. уредник в НИАР „Плиска”). Финансиране: по договор на НАИМ с Министерство 
на културата. Добити бяха нови данни за проучваните досега структури – тухлено-
глинената оградна стена и т.нар. дълга каменна постройка от Х в. и предхождащите я 
дървени постройки и съоръжения от столичния период на Плиска. Те бяха проследени 
в основния сектор покрай южната крепостна стена, а също така и чрез общо 6 сондажни 
изкопа, които бяха заложени в посока на север, напречно на източната крепостна стена. 
В близост до петоъгълната кула бе открит СИ-ят ъгъл на тухлено-глинената основа на 
оградния зид от Х в., както и неизвестен досега зид с насоченост СЗ – ЮИ. Сондажите 
до източната порта показаха, че двойката траншеи от т.нар. дълга дървена постройка 
продължават дотук, което предполага през следващия сезон в близост да бъде търсен 
нейният СИ ъгъл, или продължението й още по на север. Завършено бе проучването на 
терен с площ около 120 кв. м в квадрати 8 – 9/ Ж-З-И, където в през сезони 2003/ 2004 
г. бе достигнато до пласта от VІІІ-ІХ в. Тук бе разкрито съоръжение, което е идентично 
(но с по-големи параметри !) с т. нар. „дървена постройка с вкопано приземие-склад”, 
проучена в близост през 2003 г. Датировката на новооткритото съоръжение, според 
намерената битова керамика (включително и цялостно възстановени съдове) е в 
първата половина на ІХ в.; 
- Обект „ПЛИСКА. СГРАДА В ЮГОЗАПАДНИЯ СЕКТОР НА ВЪТРЕШНИЯ ГРАД 
(ПО ТРАСЕТО НА ПЕШЕХОДНИТЕ АЛЕИ)”. Редовни разкопки от 26.07 до 6.08. и от 
1 до 5.11.2010 г. , като ръководител, съръководител Х. Стоянова (гл. уредник в НИАР-
Плиска). Без целево финансиране, със студенти от бакалавърската програма по 
Археология в ШУ „Еп. Константин Преславски” и през месец ноември – 7 работни дни 
с 15 работника. Разкопките са продължение на проучванията от 2006 – 2009 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. През 2010 г. проучването обхвана 
източната част на досегашния изследователски изкоп, с цел изчерпване на културния 
пласт в неговата цялост, до чист терен. Резултати: 1. Открита бе отсечка от керамичен 
водопровод (канал ?) с посока север- юг, който продължава към южната крепостна 
стена; 2. Открита бе отсечка от изграден от дялани варовикови блокове отводнителен 
канал с посока изток – запад; 3. Разчистена бе битова пещ от най-горният жилищен 
хоризонт в сектора и още един гроб (възрастен индивид – трупополагане, с посока 
изток – запад), чиято яма прорязва този хоризонт; 4. В проучения участък бяха 
установени три различни подови (?) нива. Първото е южно от зида с посока И – З. Има 
дебелина 0,20 – 0,30 м, като е съставено от глина примесена с разложени мергели. В 
това ниво има две редици от правоъгълни ями, в една от които бе разчистена пещ от 
фрагментирани тухли. Второто ниво е от плътен розов хоросан, в пространството 
между двата корпуса на сградата, както и в източния корпус, под настилката от 
каменни плочи и преупотребени квадри. Северно от източния корпус, отчасти под 
същата каменна настилка, бе достигнато ниво, което е оформено от мергелни камъни, 
подравнени отгоре с розов хоросан. На места това ниво се свързва с леки зидове 
градени от малки ломени камъни и фрагменти от тухли на калова спойка. Най-вероятно 
става въпрос за леки постройки, може би производствени (?), тъй като върху част от 
това ниво се изчерпа слой наситен с въглени, шлак и стопилки. След петгодишните 
разкопки въпросите относно хронологията, планировката и функционална атрибуция на 
попадащите по трасето на алеята градежи не могат да се считат за решение. За тяхното 
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трайно консервиране и пълноценно включване в основния туристически маршрут на 
НИАР „Плиска” ще са необходими още проучвания; 
- Обект: „МОГИЛА №27”, в землището на гр. Каспичан, обл. Шумен. Редовни разкопки 
от 14. 07. до 16. 08. 2010 г. Екип: проф. С. Станилов – научен консултант, гл. ас. д-р Я. 
Димитров (НАИМ – БАН) – научен ръководител, гл. ас. д-р Мариела Инкова (НИМ), 
гл. ас. д-р А. Аладжов (НАИМ – БАН), специалист С. Иванов (НАИМ – БАН) – 
заместник ръководители; уредник С. Стойчев (РИМ – Шумен) – сътрудник. Разкопките 
се проведоха по проект на НАИМ „Старите български столици и техните околности”, 
подтема 1 „Представителна и култова архитектура в аула „Кабиюк” и погребално – 
поменални комплекси на столичната аристокрация в околността на Плиска”. Съобразно 
работната програма, проучването предвиждаше цялостно изследване на могилния 
насип чрез разкопки, които бяха извършени както ръчно, така и с помощта на 
земекопна техника. Разкопан, проучен и документиран беше целия могилен насип, в 
резултат на което се откриха следните съоръжения: 1. Вторични, спрямо насипа на 
могилата, пещи и огнища от османския период; 2. В най-долната част на могилния 
насип и на старото ходово ниво (под могилата) са установени и проучени общо 28 
структури: ями с прослойки от въглени, пепел и камъни; - ями с цели животни (2 с 
прасета); забити в терена четвъртити дървени греди или плоски дървени талпи с 
дъговидно оформени тесни страни; петна от огнища с въглени, отделни животински 
кости; 6 жилища-полуземлянки. Всички съоръжения открити под могилния насип се 
датират, според откритата битова керамика, в края на VІІІ – началото на ІХ в. 
Керамиката в насипа на могилата е от същия период. Предвиденото в работната 
програма възстановяване на могилния насип след приключване на разкопките не можа 
да бъде реализирано през настоящата година, поради изчерпване на финансовите 
средства. То остава задача за следващия сезон. 
- ТЕРЕННИ ОБХОЖДАНИЯ НА ВЪНШНИЯ ГРАД НА ПЛИСКА, ПО ПРОЕКТ 
„СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ И ТЕХНИТЕ ОКОЛНОСТИ”, подтема 2 
„Плиска”, като зам.ръководител, ръководител доц. д-р Павел Георгиев (НАИМ – 
Филиал Шумен). Времетраене: втора половина на м. април-начало на май и ноември. 
Финансиране: проект на НАИМ с МОМН. Обходена около 30 % от площта, главно в 
северозападната и централна част от Външния град. Установени са редица нови 
селищни и производствени структури, взети са координати на известните, събран е 
археологически материал, необходим за детайлизиране на хронологията и характера на 
живота в изследваните площи. Работата следва да продължи в рамките на проекта и 
през 2011 г.  
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа по изследователски теми: 1. „Битова керамика от Плиска – проблеми на типо-
хронологическата характеристика; 2. „Дървеното строителство от VІІІ – ІХ в. в Плиска. 
Проучвания и проблеми”; 
- 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 и находки от разкопките на обект „Плиска. Дворцов център – Цитадела”, 
проучвания през 2000 – 2009 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
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- Втора национална конференция по археология, история и културен туризъм: 
„Пътуване към България. От тука започва България”, Шумен, 14 – 16 май 2010 г., 
доклад „Дървеното строителство в Плиска. Проучвания и проблеми” (съавтор С. 
Иванов); 
- Декемврийски четения на българската средновековна археология, 2010. В памет на 
професор Рашо Рашев, София, 9 декември, 2010 г., доклад „ Новооткрит резервоар за 
питейна вода в Дворцовия център на Плиска (разкопки в Цитаделата през 2009 г.)” 
(съавтор С. Иванов). 
 
б) В чужбина 
 
- Международна научна конференция „Болгарский форум”, гр. Болгар, Република 
Татарстан, Руска федерация, 19 – 21 юни 2010 г., доклад: „Ранносредновековната 
керамика от Плиска (VІІІ – ХІ в.) и керамиката от домонголския период на Волжска 
България: опит за сравнителен анализ”; 
- Международна научна конференция „Les ateliers de potiers médiévaux du Ve au XIIe 
siècle dans l’espace européen”, Дуе, Франция, 5 – 8 октомври 2010 г., доклад „New Data 
for Pottery Production in the 9th – 10th centuries in Pliska (Capital of the First Bulgarian 
Kingdom)”, (съавтор В. Григоров); 
- Международна научна конференция „Ранносредновековната култура в България и 
Словакия”, Нитра, Словакия, 3 – 5 ноември 2010 г., доклад „Дървеното строителство в 
Плиска през 8 – 9 в.: предизвикателствата на новите археологически реалии от 
проучванията през последните 10 години”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Я. Димитров. Три оловни печата от теренни обхождания през 2006 г. във Вътрешния 
град на Плиска. – В: НумСфрЕпигр, 5 Studia in honorem professoris Ivan Jordanov, 
София, 2009 г., 251 – 262, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически проучвания в Дворцовия център на Плиска – 
Цитаделата. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 437 – 
440, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, С. Иванов. Теренни обхождания в Плисковското поле. - Археологически 
открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 641 – 643, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Новооткрити ранносредновековно селище и езически 
некропол от VІІІ-ІХ в. в с. Велино, Шуменско (предварително съобщение). – В: 
Приноси към българската археология, т. V, София, 2009 г., 94 – 114, ISBN 978-954-
8761-84-0; 
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Разкопки в Плиска на обект „Югоизточна периферия на 
Вътрешния град”. – В: АОР през 2009 г., София , 2010 г., 449 – 450, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, Х. Стоянова. НИАР „Плиска”. Каменна постройка в югозападния сектор 
на Вътрешния град. – В: АОР през 2009 г., София., 2010 г., 451 – 452, 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 
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Я. Димитров. Рисунка-графит на „оранта” от Плиска. – В: Иванка Акрабова-Жандова. 
In memoriam. София, 2009, 87 – 97, ISBN 978-954-92395-8-4; 
- Я. Димитров. „Накити-сполии” в огърлици от стъклени мъниста от гробове (ХІ в.) в 
Плиска. – Във: ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий и българската археология”, 1. Велико 
Търново, 2010, 549 – 559, ISBN 978-954-524-743-9; 
- 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”, Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д-р 
Христо Харитонов, Велико Търново, 2010, част ІІ, с. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Я. Димитров. Апликации-пропелери (края на VІІІ – ІХ в.) и златна монета – „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, 11 
комп. с. + 5 ил. (под печат). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на двуседмична археологическа практика на 15 студенти от І – ІІ курс на 
бакалавърска програма по История в Шуменския университет, месец юли- август, 2010 
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 
 
- Член на експертна комисия за изготвяне на становище относно методиката на 
археологическото проучване и ефективността на проучвателските дейности на 
археологическия обект „Античен некропол на Месамбрия” в УПИ – Х, общ, кв. 54 по 
плана на гр. Несебър, 10 – 12.01.2010 г., гр. Несебър (Решение на Научния съвет на 
НАИМ – БАН от 17.12.2009 г., Протокол №16), със заповед на Директора на НАИМ – 
БАН.  
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Писмено представено становище относно качествата на дисертационния труд на 
Евгения Коматарова-Балинова „Езическите некрополи на Долен Дунав и некрополите в 
ареала на Салтово-Маяцката култура”, предложен за обсъждане в ССА при НАИМ, за 
разкриване на процедура за защита на образователната и научна степен „доктор”, 
20.04.2010 г.; 
- Изготвяне на 2 жалби до Апелативна прокуратура Варна, срещу постановления на 
Окръжна прокуратура гр. Шумен, във връзка с отказ за образуване на досъдебно 
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производство по случай с нерегламентирано разкопаване на надгробна могила в 
околностите на с. Калугерица, общ. Каспичан (преписка № 2351/2009 г. по описа на 
Окръжна прокуратура гр. Шумен и Преписка № 284/ 2010 г. по описа на АП гр. Варна), 
от 20.02. и от 06.06.2010 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- 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 
 
- Доклад „Археологически проучвания в Дворцовия център през 2008 – 2009 г.” – 
Годишни четения на РИМ – Шумен за археологическите и историческите постижения 
през изминалата година 31. 03. 2010 г. (съавтор Х. Стоянова); 
- Доклад „Археологически проучвания в Дворцовия център през 2008 – 2009 г.” – 
Годишни четения на РИМ – Шумен за археологическите и историческите постижения 
през изминалата година 31. 03. 2010 г. (съавтор С. Иванов); 
- Лекция „Дворцовият център в Плиска – разкопки и проучвания през последните 20 
години”, пред студенти в бакалавърската програма по Археология на Шуменския 
университет, Плиска, 2 август 2010 г.; 
- 4 интервюта за резултати от археологически проучвания, за електронни и печатни 
медии в Шумен и за БНТ „Канал 1”; 
- 1 участие в TV-предавания по Телевизия Шумен, отразяващо проведен в Болгар, Р 
Татарстан научен форум; 
- Научно-популярна статия: Я. Димитров, С. Иванов. Археологически проучвания в 
Дворцовия център на Плиска – Цитаделата, през 2009 г. – В: Българска археология 
2009. Каталог към изложба. С., 2010, с. 92 – 93. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовка на Национална изложба на НАИМ "Българска археология 2009 
г.”, София, м. февруари, 2010 г.; 
- Участие в подготовката на изложба „Старите български столици” в мраморното фоайе на 
Президентството на Р България, м. февруари-март, 2010 г.  
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен. 
 
 

проф. д. и. н. Иван Йорданов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- „Средновековни градове, крепости и поселения, според данните на сфрагистиката.” 
С публикуването на Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. III през 2009 г. завърши 
проектът Корпус на византийските печати от България по които работих постоянно 
повече от 30 години. Корпусът включва повече от 3200 византийски оловни печати 
(моливдовули), намерени на територията на днешна България. Безспорно е тяхното 
значение за византийската просопография, история, администрация изкуство и пр. 
Несъмнено тези печати по силата на своя произход са важни източници за историята и 
на конкретните селища в които те са намерени. Това е следващият проект в който да се 
съсредоточат усилията на повече специалисти. През тази година са обработени и 
публикувани данните за Силистра, Плиска, Поморие (Анхиало), крепостите при с. 
Злати войвода, Сливенско и с. Мелница Елховско.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Бях един от основните организатори на Втората националната конференция 
„Пътуване в средновековна България и съвременният туризъм”, която се проведе в 
Шумен от 14 – 16 май 2010 г. Участвувах и с доклад на тема „Медальоните на хан 
Омуртаг (812 – 832)”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 

- I. Jordanov. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, 
Bulgaria), part II. – Studies in Byzantine Sigillography, 10, 2010, 33 – 61. 
 
2.1.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- I. Jordanov. Bulgaria and Byzantium (864 – 971). Contribution of the Sigillography. – Сб. в 
чест на ХХІІ-я конгрес по византинистика, 40 к. с. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- И. Йорданов. Плиска (ІХ – ХІ в.), според данните на сфрагистиката. – Плиска-
Преслав, 16 стр.; 
 
- И. Йорданов. Византийски печати от Югозападния ъгъл на Вътрешния град на 
Преслав. 20 стр. Известия на РИМ – Шумен; 
- И. Йорданов. Печатите на Йоан василевс на Българите. – Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, книжка 6, 3 стр.; 
- И. Йорданов. Анхиало според данните на сфрагистиката (VІ – ХІІ в.). 54 стр. – 
сп.Българска медиевистика; 
- И. Йорданов. „Пътуване” на печатите с топонима Преслав и Преславица през първата 
половина на ХІ в. – ИП, 6 к. с. 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- I. Jordanov. Nish XI-ХII c., According Byzantine Sigillography. – Niš and Byzantium. 
Eighth Symposium, Niš, 3 – 5 June 2009, Niš, 2010, 173 – 188. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- I. Jordanov. Corpus of Byzantine seals from the territory of modern Bulgaria. Possibilities of 
dating and identification., 6 к.с. актите на VІ Международен симпозиум по византийска 
сфрагистика в Янина, окт. 2009 г.; 
- И. Йорданов. Средновековният Дръстър според данните на сфрагистиката (VІ – ХІІ 
в.), 31 стр. АВСД, т. 40, Екатеринбург, Русия. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- И. Йорданов, И. Кючукова. Византийските тъкани и българският владетелски двор (Х 
век). Печат на епарха, химатин и екзопрат Филотей, намерен в Преслав. – LAUREA. In 
honorem Margaritae Vaklinova, II, София, 2009, 155 – 167; 
- И. Йорданов. Новооткрит печат на Стефан митрополит на Йоанопол ( 70-те години на 
Х в.). – Сб. Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam, София, 2009, 195 – 199/; 
- И. Йорданов. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria (1979 – 2009) – conception and 
results. – В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р 
Христо Харитонов, Велико Търново, 2010, част І, 284 – 290; 
- И. Йорданов. Византийски печати от землището на с. Изворово, Хасковско. – В: 
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 
В. Търново, 2010, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 697 – 702. 
ISBN 954-524-450-ХН. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- И. Йорданов. Печати на представители на фамилията Бакуриани (Пакуриани) от 
територията на днешна България. – Сб. в чест на доцент д-р Миляна Каймакамова, 13 
стр.; 
- И. Йорданов. Медальоните на хан Омуртаг (812 – 832). Пътуване в средновековна 
България. Том ІІ. 8 стр.; 
- И. Йорданов. Печати на Василий Лакапин от България. – Сб. в чест на проф. д. и. н. 
Петър Ангелов, 9 стр.; 
 

- И. Йорданов. Печат на византийския император Никифор І Геник (803 – 811), намерен 
в България. – Сб. в чест на проф. д. и. н. Димитър Игнатовски, 4 стр.; 
- И. Йорданов. Византийски митници (комеркиарии) на Долния Дунав през ХІ в. 
Приноса на сфрагистиката. – В: Сб. в памет на проф. Рашо Рашев, 4 стр.; 
- И. Йорданов. Византийски печати от крепостта „Калето” при село Злати войвода, 
Сливенска област. – В: Сб. в чест на проф. Иван Карайотов, 26 к. с. 

191 
 



 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на Международната асоциация по византийска сфрагистика; 
- Ръководител на кръгла маса към ХХІІ-я конгрес по византинистика. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекционен курс по "История на Византия" – 80 часа в ШУ; 
- Лекции по „Средновековна нумизматика и сфрагистика” – 20 часа в ШУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 2 в ШУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 в ШУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на СНС при ВАК и НС при НАИМ. 
 
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”, том 2; 
- Гл. редактор на сборник в чест на проф. Иван Карайотов. 
 
б) В чужбина 
 
- Член на редколегията на Studies in Byzantine Sigillography, орган на международната 
асоциация по византийска сигилография.  
 
 

доц. д-р Стойчо Бонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- В. Преслав. Архитектурен ансамбъл в Югозападната част на Дворцовия център. 
Разкопките се проведоха на два етапа: от 12.05. до 31.05. 2010 г. по Програма на МОНТ 
и от 4.10. до 4.11. 2010 г. финансирани от МС на Р България. 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 комуникациите 
му налагат извода, че той е част от Преславската патриаршия през X в. В него се е 
помещавала Резиденцията (жилище и канцелария) на предстоятеля на Българската 
църква. Археологическите изследвания през 2010 г. бяха насочени на запад от сградите 
и имаха за цел разкриването на трета значима постройка, която ще оформи 
окончателната структура на комплекса. До югоизточния ъгъл на такава се достигна на 
20 м западно и съществуват всички данни, че тя е от най-импозантните градежи в 
Двореца. Изградена е от големи варовикови квадри. Основите и са с ширина 2 м и са 
вкопани на дълбочина 1,60 м. Долната им половина е от едри ломени камъни, споени с 
бял хоросан, а нагоре до нивото на терена е продължена с блокове като тези на 
суперструкцията. От юг и изток сградата е обхваната от разположени нагъсто гробове 
от ХIII в. Постъпиха богати сведения за живота на това място за целия период от ХI до 
ХIV в. Тези проучвания са част от дългогодишна инициатива на ССА при НАИМ за 
цялостно разкриване на южната половина на Дворцовия град в Преслав. Извършена 
беше текуща консервация на сградата със сложен план в комплекса, която се 
интерпретира като Патриаршеската канцелария; 
- Старобългарско селище при с. Хърсово, Новопазарско. В м. Бадалъците, на 3 км 
северно от селото. Разкопките през 2010 г са продължение на проучвания от 1988 г, 
когато се констатира, че селището се разгръща на площ от около 30 дка и се направиха 
изводи свързани с етапите на живота в него и ролята му в селищната структура на 
района. През 2010 г се разкриха нови жилища отново от два типа – вкопани и каменни 
постройки с три битови пещи в и извън тях. Каменното строителство в този вид 
поселения е рядко срещано и наличието му тук насочва за по-особеното място на това 
точно селище сред разположените на неголямо разстояние други подобни. Селището 
при с. Хърсово се датира в края на IX и през Х в. Проучванията се проведоха от 12.07. 
до 24.07.2010 г със студенти от ШУ „ Епископ Константин Преславски” в рамките на 
ежегодната им лятна практика и бяха финансирани от учебното заведение. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Монография предадена за печат „Старобългарски производствен център за 
художествен метал при с. Новосел, Шуменско” (съавт. Ст. Дончева). 332 стр. – текст, 
образи, резюмета на английски език, каталог, таблици. Издателство Фабер В. Търново. 
Удостоверено с документ от издателството. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Конференция „Годишни научни четения Шумен 2010”. Доклад: „Археологически 
проучвания на Патриаршеската резиденция във Велики Преслав”. Председател на 
организационния комитет на конференцията. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Ст. Бонев. Амулет „печенежки” тип – за първи път в Преслав.- Приноси към 
българската археология, V, София, 2009, 178 – 182; 
- Ст. Бонев. Разкопки в югозападната част на Дворцовия център в Преслав. – АОР през 
2009 г. София, 2010, 471 – 474; 
- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Старобългарски производствен център за металопластика при 
с. Новосел, Шуменско. – АОР през 2009 г. София, 2010, 573 – 576. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Ст. Бонев. Единадесетият век върху руините на Патриаршеската резиденция в 
Преслав. – ИИМШ, 15; 
 
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 2010 г. 
 
- Ст. Бонев. Преславската резба върху кост (стари творби и нови находки). – Сб. Иванка 
Акрабова-Жандова. In memoriam. София, 2010, 143 – 154. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на лятната практика на студенти по история и археология от ШУ 
„Епископ Константин Преславски”. Разкопки в с. Хърсово през м. юли 2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Методическо ръководство на консервацията на Административната сграда в 
Патриаршеската резиденция в Преслав. Председател на комисията по приемане на 
обекта. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия и експертна оценка на изследователски проект на ШУ „Епископ Константин 
Преславски” на тема: Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на 
Плиска. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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а) У нас 
 
- Член на Редколегията на Известия на Исторически музей Шумен, том 15. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Лекция в ШУ „Епископ Константин Преславски” за разкопките в с. Хърсово в 
рамките на Нощта на учените; 
- Работа с медиите: интервюта във вестниците „ Тича”, „ Седмица”, „ Шуменска заря” – 
4 броя, Радио Шумен, Агенция Фокус. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране на временна изложба „От находката към витрината” с материали от 
Старобългарския производствен център за художествен метал при с. Новосел, 
Шуменско, постъпили през 2009 г. РИМ – Шумен, февруари 2010 г. 
 
 

археолог-проучвател Станислав Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологическо проучване на обект: „Могила №27”, в землището на гр. Каспичан, 
обл. Шумен. Продължителност юли – август 2010 г. Екип: проф. С. Станилов – научен 
консултант, гл. ас. д-р Я. Димитров (НАИМ – БАН) – научен ръководител, гл. ас. д-р 
Мариела Инкова (НИМ), гл. ас. д-р А. Аладжов (НАИМ – БАН), специалист С. Иванов 
(НАИМ – БАН) – заместник ръководители; уредник С. Стойчев (РИМ – Шумен) – 
сътрудник. Разкопките се проведоха по проект на НАИМ „Старите български столици 
и техните околности”, подтема 1 „Представителна и култова архитектура в аула 
„Кабиюк” и погребално – поменални комплекси на столичната аристокрация в 
околността на Плиска”. Разкопан, проучен и документиран беше целия могилен насип, 
в резултат на което се откриха следните съоръжения. Вторични спрямо насипа на 
могилата се явяват пещи и огнища, датирани в османския период. Под могилния насип 
се откриха ами с въглени, ями с цели животни – малко прасе, 6 вкопани жилища – 
полуземлянки. Всички съоръжения открити под могилния насип се датират, според 
откритата битова керамика в края на VІІІ – началото на ІХ в. Откритата керамика в 
насипа на могилата е от същия период; 
- Археологическо проучване на обект „Плиска. Дворцов площад – СЗ”. 
Продължителност 29.08 – 01.10.2010 г., 05.12 – 10.12.2010 г. Ръководител специалист 
С. Иванов (НАИМ – БАН). През настоящия сезон продължи цялостното проучване на т. 
нар. Дворцов площад, заключен между южната стена на Цитаделата и Дворцовата 
църква/Големия езически храм в Дворцовия център на Плиска. Изцяло допроучена бе 
северната половина на сектора. Разкритите съоръжения са от различен характер и 
илюстрират картината на живот на това място през целия период на живот в Плиска. 
През 2010 г. основните проучени съоръжения са от следстоличния период на Плиска и 
са основно жилищни и стопански. При разкопаването на последните помещения от 
верижна сграда №2, попадащи в заложения за проучване терен, се разкри на 
единственото засега съоръжение свързано с нея – пещ с подковообразна форма, 
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изградена от тухли. Пряко свързани с населението обитавало това място след 
преместването на столицата в Преслав са проучените вкопани жилища – полуземлянки 
и свързаните с тях стопански. Цялостно са разкопани 2 жилища, част от трето и 9 ями. 
При проучванията се установи и хронологическото съотношение между верижната 
сграда и вкопаните жилища. Стана ясно, че те предхождат нейната поява и се потвърди 
установеното при предходните археологически сезони се установи по-ранно 
съществуване на стопанските ями. Следа от живот на това място са и разкритите нови 
20 гроба от некропола при Дворцовата църква. Всички те са християнски, но само в два 
имаше инвентар. От столичния период се проучи отсечка от траншея за дървена ограда 
с посока запад – изток и предхождаща ранната сграда разкрита предишните сезони; 
- Археологическо проучване на обект „Плиска. Дворцов център – Цитадела”. 
Продължителност 02.10 – 14.11.2010 г. Екип: гл. ас. д-р Я. Димитров (НАИМ – БАН) – 
научен ръководител, специалист С. Иванов (НАИМ – БАН) – заместник ръководител. 
През настоящия сезон се разкопаха останалите непроучени сектори от западната част 
на Цитаделата. Изкопите попадаха в следните части: І сектор – между триделната 
сграда и западната стена на Цитаделата, южно от Голямото водохранилище; ІІ сектор – 
между кръстокуполната църква и баните в северозападната част на Цитаделата; ІІІ 
сектор – коридора между двете части на Малкия дворец; ІV сектор – северната, 
централна част от източния корпус на Малкия дворец. Целта на проучванията бе 
завършването на цялостното доизследване на западната част на цитаделата с 
изясняване на хронологията на различните съоръжения в тези сектори. Разкритите 
съоръжения са с различен характер – ями от дървени стълбове, траншеи от дървени 
огради, трасета на водопроводи и канали, неизвестно разклонение на едно от трасетата 
на един от тайните ходници в Цитаделата; 
- Теренни обхождания във Външния град по проект на НАИМ „Старите български 
столици и техните околности”, подтема 2 „Плиска”, април – май, ноември 2010 г. Екип: 
доц. д-р П. Георгиев (НАИМ – БАН) – ръководител; гл. ас. д-р Я. Димитров (НАИМ – 
БАН) – научен ръководител, гл. ас. д-р А. Аладжов (НАИМ – БАН), специалист С. 
Иванов (НАИМ – БАН) – заместник ръководители; проф. Л. Дончева – Петкова (НАИМ 
– БАН), гл. ас. д-р В. Григоров (НАИМ – БАН), гл. ас. д-р. Р. Василев (НАИМ – БАН), 
уредник Х. Стоянова (НИАР – Плиска), уредник С. Стойчев (РИМ – Шумен), Р. 
Славчева – участници. Целта на обхожданията бе издирване на неизвестни и точното 
локализиране на вече известни паметници във Външния град на Плиска и 
изработването на осъвременена карта на археологическите паметници. Обходените 
части попадат основно в северозападната четвърт и северната част на Външния град. 
Освен вече известните структури, бяха засечени и неизвестни сгради и селища; 
- Сондажни проучвания на левия бряг на Асар дере във Външния град на Плиска. 
Декември 2010 г. Проучванията се състояха в разчистването на пещ за битова керамика, 
която е открита след иманярска интервенция. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Дървеното строителство в Плиска. Проучвания и проблеми, доклад на Втора 
национална конференция по археология, история и културен туризъм: „Пътуване към 
България. От тука започва България”, 14 – 16 май 2010 г. в гр. Шумен. (съавтор Я. 
Димитров); 
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- Новооткрит резервоар за питейна вода в Дворцовия център на Плиска (разкопки в 
Цитаделата през 2009 г.) – Декемврийски четения 2010. В памет на професор Рашо 
Рашев, 09.12.2010 г., (съавтор Я. Димитров). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- С. Иванов. Археологически проучвания на Дворцовия площад в Плиска. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 444 – 446; 
- С. Иванов, Т. Тихов. Ранносредновековна сграда в земленото укрепление при Кабиюк. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 454 – 456; 
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически проучвания в Дворцовия център на Плиска – 
Цитаделата. – Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 437 – 440; 
- Я. Димитров, С. Иванов. Теренни обхождания в Плисковското поле. – Археологически 
открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 641 – 643. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- От 22 до 25.11.2010 г. член на комисия за определяне на режимите – граници и 
предписания за опазване, както и предоставяне на статут на недвижима археологическа 
ценност на „Късноантична и средновековна крепост „Хисаря” („Аетос”)”, гр. Айтос, 
община Айтос, област Бургас, съгласно заповед № РД9К – 0239 от 18.11.2010 г. на 
Министъра на културата. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервюта за вестници и телевизии във връзка с провеждани разкопки; 
- Доклад „Археологически проучвания в Дворцовия център през 2008 – 2009 г.” – 
Годишни четения на РИМ – Шумен за археологическите и историческите постижения 
през изминалата година, 31.03.2010 г. (съавтор Я. Димитров); 
- Доклад „Археологически проучвания на Дворцовия площад в Плиска 2005 – 2009 г.” – 
Годишни четения на РИМ – Шумен за археологическите и историческите постижения 
през изминалата година, 31.03.2010 г.; 
- Доклад „Археологически проучвания на обект „Ранносредновековна сграда в 
Кабиюк” – Годишни четения на РИМ – Шумен за археологическите и историческите 
постижения през изминалата година, 31.03.2010 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Анотация на обект Ранносредновековна сграда в земленото укрепление Кабиюк за 
изложба в РИМ – Шумен – „От находката до витрината”, през февруари 2010 г. 
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II.8. ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 

доц. д-р Константин Дочев (Ръководител на Филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки  
 
- Археологическите разкопки на крепостта „Трапезица”. Проведох като ръководител 
археологически разкопки в крепостта Трапезица, сектор „Югозапад”, въз основа на 
сключен съвместен договор между Министерството на културата на Р България и 
НАИМ при БАН, София. Финансирането е предоставено от МК, възлизащо на по 
16 660 лв. за всеки сектор (общо 6), които се проучват от колегиума на Филиала на 
НАИМ при БАН, във В. Търново. Продължителност – 50 работни дни ; от 1 септември 
до 10 ноември 2010 г. 
 Разкопките в сектор „Югозапад” на крепостта Трапезица се извършват втора 
година. През настоящия сезон се работи на площ от 650 кв. м, предимно покрай 
вътрешното лице на крепостната стена. 

Установи се хронологията на изграждането на откритата през миналия сезон 
трета, неизвестна досега порта с двойни врата и проход (шир. 2,40 м и дълж. на прохода 
5,0 м). В тази част на крепостта стената е с шир. 2,70 – 2,90 м. Построена е много 
грижливо с големи дялани камъни в „опус емплектум”. Завършена е около 1175 – 1180 
г. при византийския император Мануил Комнин (1143 – 1180). В периода 1187 – 1190 
г., когато Търново вече е столичен град, портата е допълнително укрепена с втори 
фундамент за стълбище, което водило към висока кула за премостване на куртината над 
прохода. Това е бил един от основните подходи към църква №8 на Трапезица, в която 
са били положени мощите на Св. Йоан Рилски през 1195 г. от цар Иван Асен І 
(разстоянието е ок. 50 – 60 м). В началото на ХІV в. от двете страни на портата, от 
вътре, са долепени едноетажни жилищни сгради, като стената не е била поддържана 
като фортификация. Около 1380- 1390 г. следва ново изграждане на набързо построени 
жилищни сгради от вътре , които почти препречват портата. В разрушените най-късни 
сгради от края на ХІV в. се откриха 5 християнски гроба. През втората половина на ХV 
в. стената и кулата са разрушени от много силен земен катаклизъм. Това се отбелязва и 
на други участъци на Трапезица. Стената в този участък е запазена отвътре на близо 4,5 
м оригинална височина, и заедно със стълбището, могат да послужат като образец при 
бъдещите реставрационни дейности. Започна разкриването на нов участък от 
крепостната стена в посока запад. На ок. 30 м. от новата порта се разчисти плътен 
вътрешен бастион-кула (2,40 х 3,10 м) с добре запазена суперструкция. 

Движимите културни ценности от ХІІ- ХІV в. са малко, тъй като се разчистваха 
големи маси строителни рушевини и камъни от съборената стена. Това са фрагменти от 
кухненска и сграфито-керамика, железни стрели и медни монети от ХІІІ и ХІV. 

Твърде много е керамиката от късномедната епоха (3800 – 3600 г. пр. Хр.), както 
и от ранножелязната епоха (ІХ – VІІ в. пр. Хр.), свързани с голямото тракийско селище 
в района на стария град Търново. Бяха намерени и много животински кости, които са 
служели за храна на тогавашните обитатели на Трапезица (овце, агнета, говеда, диви и 
питомни свине, птици, както и големи кости от тур (европейски бизон), живял в 
днешните земи до към нач. на І в. сл. Хр., а може би и по-късно. 
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По разкритата архитектура не са извършвани консервационни и реставрационни 
дейности. Портата и калдаръма през нея, както и стълбището, са покрити с дебело 
полиетиленово платно. 

През сезон 2011 г. ще продължи разкриването на трасето на крепостната стена и 
прилежащата архитектура към нея в посока запад, както е заложено в договора между 
НАИМ при БАН и МК. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка на монографично издание на тема „ Монетите на византийската династия 
на Палеолозите в паричното обръщение на българската държава в периода 1261 – 1371 
г.- събиране и анализ на единични и колективни монетни находки от страната; 
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 350 екз.) от обект 
„Перперикон”, Кърджалийска област, сезон 2008 г., с ръководител проф. Н. Овчаров 
(НАИМ при БАН) за пълното им публикуване (досега от 2002 г. са идентифицирани и 
анализирани първично ок. 2600 екз.); 
- Идентификация на едични и колективни монетни находки (общо 230 екз.) от обекти 
„Църква Св. Йоан Рилски” и „Църква Св. Св. Апостоли Петър и Павел” от кв. „Асенов” 
във В. Търново, сезон 2010 г., за окончателното им публикуване (общо към 620 екз.); 
ръководители проф. Н. Овчаров (НАИМ – БАН, София) и доц. Х. Вачев (РИМ – В. 
Търново); 
- Идентификация на единични и колективни находки (общо 430 екз.) от обект „Сектор 
Южен – Трапезица”, В. Търново, сезон 2010 г., ръководител гл. ас. д-р Д. Рабовянов за 
бъдещо цялостно публикуване на нумизматичния материал от крепостта. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. На български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Началото на българската средновековна нумизматика и крепостта „Трапезица” във 
Велико Търново. – Сп. БАН, СХХІІІ, 2010, 1, 34 – 37. 
 
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 
 
- Византийски монети от Търново (ІХ – ХІ в.), 10 с.; за юбилеен сборник в чест на проф. 
Василка Герасимова; 
- Колективна монетна находка (ХІІ в.) в новооткритата порта на крепостта Трапезица, 
Велико Търново, 12 с.; Годишник на РИМ, В. Търново, 2011 г.; 
- Средновековни монети (ХІІ – ХV в.) от крепостите Червен и Красен, Русенска област, 
20 с., Сборник на РИМ, гр. Русе. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
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- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010 г..- 45 
часа; 
- Антична нумизматика с магистри І-ва година, археология, ВТУ С. св. Кирил и 
Методий”, 2010 г., 20 часа; 
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, 2010 г., 45 часа; 
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), ІІІ курс археология, ВТУ, Св. св. 
Кирил и Методий”, 2010 , 45 часа; 
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), магистри ІІ-ра година, ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий”, 2010 г., 20 часа. 
Общо лекции – 175 часа  
 
Упражнения  
- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30 часа;  
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, 30 часа, 2010 г. 
Общо упражнения – 60 часа 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 бакалавър (Йоанна Нанкова), специалност Археология, ВТУ „Св Кирил и Методий” 
2010-2011 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и др. 
 
- Член на НС на НАИМ при БАН, София; 
- Председател на постоянна комисия за предаване на нумизматичния фонд на НАИМ 
при БАН, София. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища и др. 
 
- Нумизматична експертиза на 945 антични, средновековни и модерни монети по 
досъдебно производство №79 от 2010 г. на ОД на МВР, Габрово; 
 - Нумизматична експертиза на 67 антични и средновековни монети по досъдебно дело 
№ 3М 105 от 2010 г. на ОД на МВР, В. Търново; 
- Нумизматична експертиза на 398 златни и електронови монети по досъдебно дело № 
410 от 2010 г. на ОД на МВР, гр. Сливница, област София; 
 - Нумизматична експертиза по досъдебно дело от 2010 г. за откраднати и пренесени в 
Канада културни ценности от Р България – идентифициране на 7500 антични и 
средновековни монети; 
- Нумизматична експертиза по досъдебно дело на 329 антични, средновековни и 
модерни монети по досъдебно производство на ОД на МВР, гр. Нова Загора, област 
Сливен от 2009 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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а) У нас 
 
- Член на редакционна колегия на годишник „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” 
– издание на НАИМ – БАН. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 3 самостоятелни участия в КТ „Видеосат”, В. Търново; 
- 4 самостоятелни участия в КТ „Евроком Царевец”, В. Търново; 
- 3 интервюта в регионален вестник „Янтра днес”; 
- 2 интервюта в регионален вестник „Борба”; 
- 1 интервю пред БТА; 
- 3 интервюта пред агенция „Фокус”; 
- 2 интервюта пред НР, програма „Хоризонт”; 
- 1 интервю пред НР „Дарик”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с находки в изложба в Президентството на Р България „Свидетелства от 
старите столици”, 25 януари – 10 февруари 2010 г.; 
- Участие с находки в Народното събрание на Р България „Реликви на българската 
държавност”, 24.02. – юни 2010 г.; 
- Поддръжка и попълване на постоянен временен нумизматичен фонд от хиляди монети 
на Филиала на НАИМ при БАН във В. Търново. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Филиала на НАИМ – БАН във В. Търново. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Почетна грамота и почетен сребърен знак на Община В. Търново по случай 825 г. от 
въстанието на Асен и Петър (26 октомври 2010 г.). 
 
 

гл. ас. д-р Деян Рабовянов (Секретар на Филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 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 1 
септември – 1 ноември 2010 г. Продължи изследването на жилищния квартал от XIV в., 
долепен до Южната крепостна стена. Бяха разкрити две нови помещения отбелязани с 
номера 6 и 7 и допроучени помещения 4 и 5. Напълно се проучи и площадното 
пространство обслужвало комуникациите и дейностите на открито на разкритите 
помещения от жилищния квартал. Продължи изследването на пласта от 
Ранножелязната епоха, като бяха разкрити две застъпващи се огнища с прилежащите 
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им подови нива, около които бяха намерени и цели съдове. Откритите 420 монети 
потвърдиха хронологията на средновековния период от обитаването на терена. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Декемврийски средновековни четения в памет на проф. дин Рашо Рашев, проведени 
на 9 декември 2010 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Средновековни боздугани от фонда на Регионален исторически музей – В. Търново. – 
Известия на Регионален исторически – В. Търново, XXIV-XXV, 2009-2010, 187 – 200. 
ISSN 0861-5888; 
- Средновековно защитно въоръжение от Царския дворец в Търновград. – Археология, 
LI, 2010, кн. 1-2, 77 – 89. (съвместно със Станимир Димитров) ISSN 0324-1203. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Защитно въоръжение от Османския период от фонда на Регионален исторически 
музей – Габрово. – Acti Musei Varnaensis, 11, 9 стр. 
Южната тераса на хълма Трапезица. Проблеми на стратиграфията, периодизацията и 
хронологията. – Археология, 2010, кн. 3-4. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- За употребата на арбалета в средновековна България. – В: Великотърновският 
университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”. Том 1. Велико 
Търново, 2010, 561 – 570. ISBN 978-954-524-743-9; 
Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен”. – 
Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 499 – 504. (съвместно с 
Жулиета Гюлева) ISSN 1313-0889. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Проучвания на тракийското селище на хълма Трапезица. – Сборник с доклади от 
научната конференция „Проблеми и проучвания на тракийската култура”, Казанлък, 
04-05 септември 2009 г. (съвместно с н. с. д-р Христо Попов), 12 с. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
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- Лекция на тема „Археологически проучвания в средновековна Трапезица”, изнесена на 18 
май 2010 г. пред студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 
- В-к Борба, 6 октомври, 2010 г.: „Деян Рабовянов проучва цял квартал на Трапезица”; 
в-к Янтра Днес, 19-21 ноември, 2010 г.:”Търговци, занаятчии, духовници и военни са 
обитавали южен квартал на Трапезица”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Научен секретар на НАИМ при БАН, Филиал – Велико Търново. 
 
 

доц. д-р Константин Тотев 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих археологически проучвания на обект „СРЕДНОВЕКОВНИЯТ ГРАД 
ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР СЕВЕР” (три месеца със средства на МК). 

Проучванията се проведоха планирано в няколко участъка на обекта, на площ 
около 0,5 дка. Проучени са 20 гроба от некропола на църква №19. Продължиха 
проучванията в Дворцовия комплекс. Разкрит е плана на две монументални сгради. 
Проучена е улица между Дворцовия ансамбъл и Източната крепостна стена. Разчистено 
е външното и вътрешно лице на участък от Източна крепостна стена с протежение над 
30 м. Установен е един контрафорс с размери 3 х 1 м и са разкрити два барбукана. 
Работи се в и около църква №2. Открити са над 1000 фрагмента от стенописи с 
различна площ и форма, върху които са запазени изображения от сгради, одежди, 
буквени знаци и орнаментална украса. Те произхождат от пласт от разрушения, наситен 
с тухли, керемиди, детайли от керамо-пластична украса и бигорни блокчета от 
сводовата конструкция, екстериора и интериора на храма. Установи се, че живописта е 
двуслойна. По всичко личи, че изображенията от първия регистър са със значителна 
височина, доближаваща се до среден човешки ръст. Според предварителните 
наблюдения във втората половина на ХІV в. е положен вторият живописен слой, във 
връзка с някакво преустройство или подновяване на храма; 
- Ръководих разкопки в южния двор на манастира Великата лавра „Св. 40 мъченици” на 
обект „ЦЪРКВА И БАНЯ”. (1,5 месеца със средства на НИМ). Археологическите 
проучвания се проведоха южно от средновековната църква и котелното помещение на 
банята. Разкрити са 25 гроба от следстоличен некропол. В някои от тях са открити 
накити и погребални съдове от ХV – ХVІІ в. Открити са и стенописни фрагменти от 
декорацията на средновековния храм от ХІІ – ХІV в. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработвах материали от разкопките на некропола на църквата „Св. 40 мъченици”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
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- Втора национална конференция по археология, история и културен туризъм: 
„Пътуване към България. От тук започва България”. Шумен, 14 – 16.05.2010. Доклад 
на тема: „За моделите на единичните и двойните печати от Средновековна България.” 
- Международна археологическа конференция: „Отражение на вярата: Християнска 
архитектура и изкуства ІV – ХV в.” – 23 – 25.09.2010, Варна/Бяла. Доклад на тема: 
Реликви от новооткритата църква на Трапезица във В. Търново. (ХІІІ-ХІV в.)”. (в 
съавторство с Д. Косева); 
- Юбилейна научна конференция в чест на проф.д-р арх. Стефан Бояджиев. 7-8.11.2010, 
София. Доклад на тема: „Мраморен капител от разкопките във Велико Търново.”. 
- Национална археологическа конференция. 25 – 27.05.2010, Несебър. Доклад на тема: 
Нови резултати от проучванията на обект „Трапезица-Север” във Велико Търново; 
- Декемврийски дни на българската средновековна археология. (В памет на проф. д.и.н. 
Рашо Рашев.), 9.12.2010, София. Доклад на тема: „Стъклен съд от реликварната камера 
на новооткритата църква №19 на Трапезица”.  
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици. 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Ампули-кутрувии с изображения на св. Димитър и св. Богородица от България. – 
Годишник на СУ „Климент Охридски”, ЦСВП „Ив. Дуйчев”, т. 95 (14), С., 2010, с. 205-
216; 411 – 416; 
- Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Север”. – АОР 
през 2009 г., С., 2010, 495 – 499; 
- Археологически разкопки на обект „Църква и баня”, южно от манастира Св. 40 мъченици 
във В. Търново. – АОР през 2009 г., С., 2010, 507 – 509; 
- Стефан Бояджиев. Българската архитектура през VІІ – ХІV в. Т.1. Дохристиянска 
архитектура. С., 2008, 405 страници, 422 чернобели фотографии и графични илюстрации и 
цветно приложение 22 листа. – Известие на Регионален исторически музей – Велико 
Търново, ХХІV-ХХV, 2009-2010, В.Търново, 2010, 347 – 350. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Север”. – АОР 
през 2010 г., С., 2011; 
- Археологически разкопки на обект „Църква и баня”, южно от манастира Св. 40 мъченици 
във В. Търново. – АОР през 2010 г., С., 2011; 
- Оловни икони и медальони от Средновековна България. – Търновска книжовна школа, 
т. 9, (под печат); 
- Thessalonian encolpions from Bulgaria. – „100 години от рождението на проф. Ив. Дуйчев” 
– Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ЦСВП „Ив. Дуйчев”, 97 
(16), (под печат); 
- Оловна ампула от разкопките на крепостта Русокастро. – „Нумизматика, сфрагистика 
и епиграфика” – По случай юбилея на проф. д. и. н. В. Герасимова, т. 7, (в съавторство 
с М.Николов), (под печат); 
- Бронзов нагръден реликвар с образите на св. апостоли Петър и Павел. – 
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” – По случай юбилея на проф. д. и. н. 
В.Герасимова, т. 7, (под печат); 
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- „Реликви от новооткритата църква на Трапезица във В.Търново (ХІІІ-ХІV в.)”. - 
„Отражение на вярата: Християнска архитектура и изкуства ІV – ХV в.” – В: Acta 
Musei Varnaensis, (в съавторство с Д. Косева) (под печат); 
- „Стъклен съд от реликварната камера на новооткритата църква №19 на Трапезица”. –
Сб. Приноси към българската археология, т. 7. (под печат); 
- Ампула от Светите земи, открита във Велики Преслав. – Археология, 3-4, 2010 (под 
печат). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници. 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Бронзова икона с Богородица Одигитрия с апостолите Петър и Павел. – „От Честния 
пояс на Богородица до коланчето за рожба”. – Изследвания по изкуствознание и 
културна антропология в чест на проф. Е. Бакалова. С., 2010, 150 – 154; 
- Бронзова матрица с изображение на Богородица Знамение от Шуменската крепост. – 
Сб. „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология.” В. Търново, 2010, с. 
609 – 614. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Оловна евлогия със св. Димитър и „разцъфнал кръст” от Преслав. – Сб. в чест на доц. 
Стефка Ангелова. (под печат); 
- „За моделите на единичните и двойните печати от Средновековна България.” – Сб. 
„Пътуване към България. От тук започва България.”, т. 2, (под печат); 
- „Мраморен капител от разкопките във Велико Търново.” – Юбилеен сборник в чест на 
проф. д-р арх. Стефан Бояджиев. (под печат); 
 
2.3. Издадени през 2010 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- Golden Signet – Rings from the Time of the Second Bulgarian Kingdom 1185 – 1396, Faber, V. 
Tarnovo, 2010; 
- Златни пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185 – 1396. изд. Фабер, 
В.Търново, 2010 г.; 
- Археологически проучвания на Средновековния град Трапезица – Сектор Север 
(Северна кула, Северна порта, Военна сграда, Западна крепостна стена, Железарска 
работилница, Църква № 19 и Централен площад. Разкопки 2007 – 2009), т. І., изд. 
„Фабер”, (под печат) (с авторски колектив). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Реликви от новооткрита църква на хълма Трапезица. – сп. Будител, ноември, 2010, 25-
32; 
- Археолози проучват средновековна църква, преустроена в баня. – в. Янтра днес, 
20.09.2010; 
- Руши се дворецът на първите Асеневци на хълма Трапезица. – в. Янтра днес, 12-
14.11.2010; 
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- Археолози разкриха двореца на Средновековна Трапезица. – в. Янтра днес, 12-
22.12.2010; 
- Доц. Константин Тотев откри над 1000 стенописни фрагмента на Трапезица. - в. Янтра 
днес, 18.11.2010; 
- Фрагмент от сребърен кръст откри доц. К. Тотев. – в. Янтра днес, 27.09.2010. 
- Графити на елени откриха в двореца на първите Асеневци. – в. Янтра днес, 12-
29.09.2010; 
- Царски дворец блестял на Трапезица. – в. Стандарт, 4.10.2010; 
- Константин Тотев намери още един детайл от кръста с изображение на св. Георги. – в. 
Борба, 28.09.2010. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В.Търново, м. април, 2010 г.; 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В.Търново, м. май, 2010 г.; 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В.Търново, м. октомври, 2010 г.; 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В.Търново, м. ноември, 2010 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ; 
- Член на комисия към МК за проучвания и консервационни дейности на крепостта 
Трапезица във Влеко Търново. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Ръководител на научен проект за проучване на крепостта Трапезица във В.Търново; 
- Експертно становище за мястото и проучванията на терена при изграждане на 
лифтово съоръжение на крепостта Трапезица.  
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в предаване „Памет българска” на БНТ – 1 бр.; 
- Участие в предавания „ Час по история” на телевизия СКАТ – 2 бр.; 
- Участие в предавания на Радио Фокус – 8 бр.; 
- Участия в предавания на радио и телевизионни канали от В.Търново – 16 бр. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с материали в Трета национална изложба „Българска археология 2009”, 
София, 2010 г.; 
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- Участие с материали в изложба „По стъпките на историята. Свидетелства от старите 
столици” във връзка с дните на отворените врати в Президентството на Р България, 
25.01 – 10.02.2010г. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Награда на община Велико Търново за активна дейност по възстановяването на 
културно-историческите паметници и утвърждаването на Велико Търново като 
исторически, културен и туристически град във връзка с националното честване на 825 
годишнината от въстанието на Асеневци. 
 
 

доц. д-р Мирко Робов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на проучванията в сектор „Югоизточен” на Трапезица. 

Проучванията в сектор „Югоизточен” на хълма Трапезица са заложени в 
програмата на НАИМ – БАН по дългосрочния проект на МК за цялостно проучване и 
експонсиране на крепостта Трапезица. Църква №3 е окончателно е проучена през 2007 
г. Около нея се установи голям комплекс /най-вероятно манастир, втори на Трапезица и 
неизвестен досега/. Общата площ на ансамбъла е над 2,4 дка /неустановена все още 
западна граница/. През 2010 г. проучванията се проведоха от 30 август до 14 ноември, в 
югозападния сектор на комплекса. Средствата са в обем от 15 000 лева, предоставени от 
Министерството на културата. Почистена е обща площ от около 2 дка. Разкопките 
обхванаха участък от около 150 м2. Установена е южната граница на комплекса. 
Разкрит е участък от около двадесет метра от оградния зид. Това е всъщност външният 
зид на сграда, представляваща южното крило на комплекса. Сградата е свързана с 
плочникова настилка с църква №3. Към нея отвежда също така плочниковата настилка 
на новоустановената югозападна порта на комплекса. Издигната е след средата на 13 
век. Като съоръжение, портата има определено представителен характер. Стъпва на 
разрушенията на по-ранни градежи. Портата е със сводово покритие, носено от тухлен 
арков пояс. Многобройни фрагменти от стенопис свидетелстват за вътрешната украса 
на портата. Фасадата е била украсена с керамопластични елементи. Така оформена, 
портата няма аналог при досегашните проучвания на столично Търново. Разрушена е 
вследствие на стихиен пожар в края на 14 век. Изчерпани са културните напластявания 
в проучения сектор, като дебелината на пласта достига до 2,30 м. Установени са два 
основни периода на обитаване. Първият от тях, тракийският, се отнася към 
ранножелязната епоха. Вторият започва от последните десетилетия на 12 век и 
завършва с края на 14 век. Намерени са останки от железарски работилници /ковашки 
огнища, железни крици, шлак/, които хронологично предшестват изграждането на 
комплекса. Сериозни преустройства в плановата схема се реализират през втората 
половина на 13 век. Църква №3 е издигната в края на 12 век и е използувана до края на 
Търновското царство. Едновременно с изграждането й или малко по-късно около нея е 
оформен и манастирът. Над 200 са откритите през сезона монети, главно от столичния 
период на Търново, предмети на бита, два фрагмента от процесийни кръстове, каменна 
топка, вероятно от архиерейски жезъл, оловни пломби, изображения върху сграфито 
керамика, включително два подглазурни монограма и др. 
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1.2. Други изследователски теми 
 
- „Средновековният килифаревски манастир”. Монография. Работа по каталог. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- „Новооткрит комплекс в югоизточния сектор на Трапезица”. Декемврийски четения 
2010 в памет на професор Рашо Рашев, 09.12.2010; 
 - „Разрушително земетресение в столицата Търново през 70-те години на ХІІІ век”. – 
Сб. От Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” за 2010 
година /30.09 – 01.10.2010 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- „Нова група подглазурни монограми от проучванията на хълма Трапезица. Сб. – 
„Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, 
І, Велико Търново, 2010, 615 – 621. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- „Разрушително земетресение в столицата Търново през 70-те години на ХІІІ век”. Сб. 
от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” за 2010 
година /30.09 – 01.10.2010 г./. 
 
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 тема: Потестарно-политическа етнология и 
история. Предистория на модерната демокрация/ДОГОВОР РД 642-27/26.07.2010 г.; 
- Рецензия на изследователски проект на тема: Държава, власт и традиции в 
средновековните и традиционните общества. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегия на поредица „Царевград Търнов”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
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- Предадена за печат брошура за църквата „Св. Димитър”; 
- „По нашите земи. Царевец”. Филм на телевизия Евроком Царевец; 
- „825 години от въстанието на Асеневци”. Филм на телевизия Евроком Царевец; 
- общо 47 участия в: кабелно радио Велико Търново, кабелни телевизии „Евроком 
Царевец”, „Видеосат”, „Диема, радио „Фокус”, Дарик радио, вестник „Труд”, вестник 
„24 часа” /притурка „Ятрус”, вестник „Борба”, вестник „Янтра днес”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с находки в изложба в Президентството на Р.България: „По стъпките на 
историята. Свидетелства от старите столици”.25 януари-10 февруари 2010 г.; 
- Участие с находки в изложба в народното събрание: „Реликви на българската 
държавност”. 24.02.2010 г.; 
- Експозиция, посветена на 825-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 
обявяване на Търново за столица; 
- Обработка и инвентиране на материали от разкопките през 2010 година на сектор 
„Югоизточен” на Трапезица. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Грамота и паметен знак за участие в програмата „800 години от въстанието на 
Асеневци и обявяване на Търново за столица”. 
 
 

ас. 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. Работният участък включва голям граждански 
комплекс с църква. Работна площ: 1600 м2. Времетраене: м.септември – октомври 2010 
г. Главни резултати: Разкрита е източната и западна част на комплекса, включваща 
голяма административно-жилищна сграда, църква с малък некропол и обграждащ зид с 
портал. Финансиране: Министерство на културата. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа по проект: Средновековна крепост Трапезица – Сектор Югоизток. Обработка 
на придобитите материали и изготвяне на научна, техническа и фото-документация. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) в страната 
 
- Четвърта научна конференция „От регионалното към националното” – гр.Полски 
Тръмбеш, 6-7.09.2010. Представих доклад: Църковната архитектура в крепостта 
Трапезица; 
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- Национална конференция с международно участие „Християнство – църква и култура 
през вековете” – гр. Пловдив, 19 – 21.10.2010. Представих доклад: Пренасяне на свети 
мощи в столицата Търново и нейното духовно освещаване. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Археологически разкопки в средновековна крепост 
Трапезица. Сектор Югоизток. – АОР, София, 2010. 
 
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 2010 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Дворецът в Търново – функции и репрезентативност. – Сб. 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. В. Търново, 2010, 599 – 608; 
- М. Долмова-Лукановска. Нови данни за жилищната архитектура в средновековна 
крепост Трапезица. – Сб. От регионалното към националното. Т. 2. В. Търново, 2010, 
265 – 275. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Църковната живопис на Трапезица. – ИИМР, ХV (Посветени 
на 100 години проучвания в Червен); 
- М. Долмова-Лукановска. Църковната архитектура в крепостта Трапезица. – Сб. От 
регионалното към националното; 
- М. Долмова-Лукановска, Хр. Харитонов. Нов и неизвестен тип медна стамина на цар 
Константин Асен. – Сп. Нумизматика, епиграфика и сфрагистика; 
- М. Долмова-Лукановска, Хр. Харитонов. Нови данни за стратиграфията на крепостта 
Трапезица – гр. В.Търново въз основа на монетните находки. – Юбил. сборник 
посветен на проф. В. Герасимова. 
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II.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ 
 
 

Гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров (Ръководител на Отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- През периода май-юни 2010 г. работих като научен ръководител на археологическите 
разкопки на две надгробни могили: Читашка могила и Каракочова могила в с.Братя 
Даскалови, Чирпанско. Двете надгробни могили бяха напълно проучени в рамките на 
проекта „Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения”, 
финансиран по програма: „Финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство” на ЕС, с бенефициент Община „Братя Даскалови”, обл. Стара Загора. 
Главен археолог на проекта бе доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ – БАН). Двете могили 
бяха напълно проучени. Чигашката могила се датира в римската епоха – края на ІІ 
в.сл.Хр., но също така съдържа 30 вторично вкопани гробни съоръжения от 
средновековието – края на ХІ-ХІІ в. Каракочовата могила се датира в 
късноелинистическата епоха – І в. пр. Хр., но също има вторични гробни комплекси. Те 
са девет на брой. Осем от тях принадлежат на римската епоха ІІ-ІІІ в., докато 
последният е неопределим; 
- През периода август – септември 2010 г. работих като заместник-ръководител на 
редовните археологически разкопки на Акропола на Перперикон. Проучванията бяха 
съсредоточени в сектор „Южен склон” и сектор „Изток”. Изследвани бяха културни 
пластове и съоръжения от античността и средновековието. Напълно завършиха 
изследванията по протежение на крепостните стени от южната порта на Акропола до 
югоизточната тераса (т. е. по протежение на повече от 100 метра по целия южен склон 
на Акропола), където са разположени най-големите скални сгради, известни от 
миналото като „Дворец-Светилище”. Тази новоразкрита стена свързва напълно южната 
порта и цялата фортификация на Акропола с тази на „Двореца-Светилище” и го 
включва в общата отбранителна система. В Сектор „Изток” бяха разкрити четири нови 
скални сгради, изсечени на различни нива в скалната повърхност. Откриха се и нови 
около 70 метра от трасето на източната крепостна стена, дебела тук 3,00 м., както и 
най-високо издигнатата наблюдателна кула. Хронологията на отбранителните 
съоръжения и затворените зад тях жилищни квартали от тези новоразкрити зони на 
Акропола потвърди вече известните данни от проучения през последните 5 години 
сектор „Запад”. Открояват се три строителни периода: ІІІ-ІV в. – късноримски; V-VІ в. 
– ранновизантийски и ХІІ – ХІV в. – средновековен; 
- През месец август бях привлечен като консултант по въпросите на архитектурните 
украси и детайлите, открити през последните 4 сезона, при разкопките на римския град 
Улпия Анхиало (ръководител: С. Торбатов). В Поморие анализирах открития огромен 
материал от пиластрови мраморни облицовки в коринтски и йонийски стил; 
- През 2010 г. бях поканен от колегите, проучващи централните части на римска 
Сердика (ръководители: М. Иванов и С. Горянова) за консултации по въпросите на 
архитектурните украси, възникнали след откриването на голямо количество 
архитектурни детайли от времето на принципата; 
- През месец октомври (1 седмица) завърших своята работа по проекта в общ. Братя 
Даскалови с обработка (графична и фотодокументация, както и пълни каталожни 
данни) на археологическия материал от двете проучени през пролетта могили. 
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Основната цел бе: подготовка на археологическите комплекси за публикация. В 
рамките на същия проект извърших пълно обхождане на 23-те села на територията на 
община Братя Даскалови с цел документиране на откритите и съхранени в селата 
архитектурни детайли от античността, също с цел публикуване на материалите; 
- През месец декември (1 седмица) посетих с. Горна Крепост с цел обработка на 
археологическия материал от последните разкопки на Перперикон. Извършена бе 
графична документация на керамичния комплекс и редица находки, с цел 
предстоящите археологически отчети и бъдещи публикации за Перперикон. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- През 2010 г. продължих своята работа върху пълното публикуване и графично 
възстановяване на архитектурния комплекс на Източната порта на Филипопол, 
съвместно с колегите Е. Кесякова и И. Топалилов; 
- По време на лятната ми командировка в Кърджали бяха подготвени напълно всички 
находки от проученото светилище при с. Татул (разкопки 2004-2007) с оглед на 
предстоящата монография за обекта, подготвяна от археологическия екип; 
- През 2010 г. продължих моята научна програма по отношение на пълното изследване 
на архитектурните детайли от провинция Тракия – в различни периоди от годината 
придобих нови данни за детайли от Августа Траяна, Филипопол, Сердика, Анхиало и 
Чирпанския регион (в тези отделни обекти работя с колегите: М. Камишева, Д. Янков, 
М. Мартинова, Ж. Танкова, М. Иванов, К. Шалганов, С. Торбатов). 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- 25 – 28.05.2010 г. – участие в ХLІХ Национална археологическа конференция в гр. 
Несебър; 
 
б) В чужбина 
 
- XІ-та Международна конференция за история и археология на Йордания – XI-th 
International Conference on the History and Archaeology of Jordan. Париж, Франция, 
организирана от: Institut francais du Proche-Orient (IFPO), Department of Antiquities of 
Jordan (DoAJ), Университет „Париж-1” (Сорбона) и Министерството на външните 
работи на Република Франция: 07.06-12.06.2010 г. Тема на доклада: „Monumental arches 
in Gerasa (Jerash, Jordan) and Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria) – two corresponding 
architectural examples from the Hadrianic era. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Z. Dimitrov. The evolution of the Corinthian order in the Greek colony Messambria 
(Nessebar) during the Hellenistic period. – In: Bulletin Instrumentum, 2010, vol. 2, (in print). 

 
2.1.3. Български 
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Археологически разкопки на Перперикон. 
– В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 519 – 523, ISSN: 
1313-0889; 
- З. Димитров. Дорийският ордер в архитектурен комплекс от римската и 
късноантичната епоха в Пауталия – обект „Дом на миньора”. – В: Известия на 
Историческия Музей – Кюстендил, ХV, 2010, 63 – 97; 
- З. Димитров. ІІІ-та Национална археологическа изложба „Българска археология 2009”. 
– В: Сп. Наука. Март, 2010. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- З. Димитров. Стълбове с релефна украса от фонда на Националния археологически 
Музей. – Годишник на Националния археологически Музей, ХІІ (под печат). 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Z. Dimitrov The monumental arches in Gerasa (Jerash, Jordan) and Philippopolis (Plovdiv, 
Bulgaria) – a case study in parallel examples from the Hadrian era. – In: Studies of History 
and Archaeology of Jordan, XI (in print). Contributions from the XI-th International 
Conference of History and Archaeology of Jordan, held in Paris, 06-12.06.2010. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- З. Димитров. Общ поглед върху развитието на каменоделството и каменодобива в 
Горна и Долна Мизия през ранноримската епоха (І-ІІ в. сл. Хр.). – В: Сборник в памет 
на проф. Велизар Велков. София, 2009, 299 – 311, ISBN: 978-954-400-005-9; 
- З. Димитров. Вертикални подпори с канелирана украса от римската колония Улпия 
Ескус – В: Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. София, 2009, 47-64. ISBN: 978-954-
92395-8-4 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- З. Димитров. Златен пръстен с гема, изобразяваща Виктория от с. Пчеларово, 
Кърджалийско. – В: Сборник в чест на проф. Василка Герасимова (под печат); 
- Н. Овчаров, З. Димитров, Кр. Лещаков. Скални алтари от Перперикон. – В: Проблеми 
и проучвания на Тракийската култура, V (под печат). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- З. Димитров, И. Топалилов. Архитектурните комплекси на античния Филипопол. 
Издаделство „Летера”, Пловдив (под печат); 
- З. Димитров (съставител). Българска археология 2009. Каталог на ІІІ-та Национална 
изложба „Българска археология 2009”. София, 2010, 120 стр.  
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2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Август 2010 г. – автор на научно-популярна статия за Читашка и Каракочова могила, 
община Братя Даскалови (като научен ръководител на проучването на двете могили в 
селото), предназначена за уеб-сайта на общината, която ще бъде публикувана на 
23.09.2010 г. на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Участник в рамките на проекта: „Трако-римски династичен център в района на 
Чирпанските възвишения”, финансиран по програма: „Финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство” на ЕС, с бенефициент Община „Братя 
Даскалови”, обл. Стара Загора. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- 10.03.2010 г.: Лекция пред Американския изследователски център в София (ARCS) – 
Development of the Corinthian Order in Roman Thrace. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Директорския съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН; 
- Член на Общото събрание на НАИМ – БАН. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Април 2010 г. – участие в предаване на кабелната телевизия на Чирпан и в местното 
издание на в-к Труд за Стара Загора по повод разкопките на Момина могила и Читашка 
могила в община Братя Даскалови, Чирпанско; 
- 2010 г. – участие в две пресконференции в БТА за археологическия обект 
Перперикон. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Куратор на ІІІ-та Национална археологическа изложба „Българска археология 2009”, 
организирана от НАИМ – БАН и реализирана от 14.02.2010 до 30.04.2010 г.; 
- Участие в организацията и реализирането на временната изложба „Сенки от 
отвъдното”, посветена на най-новите археологически открития от разкопките в 
некропола на Месамбрия Понтика; 
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- Постоянна музейна дейност (участие във вътрешноведомствени комисии, работа с 
пазители-информаторите, екскурзоводите, РR-ът на иституцията и охраната на Музея), 
свързана с пряката работа на отдел „Експозиции” в залите на Музея; 
- Участие в Музейния съвет на институцията. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 
- Завеждащ отдел „Експозиции” на НАИМ – БАН. 
 
 

Бисера Томова (Секретар на Отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 14 – 16 май 2010 г., 
участие с доклад – „Плетенето през средновековието”, Шумен, 2010; 
- Научна конференция с международно участие „Християнството, църквата и културата 
през вековете”, Пловдив, 19 – 21 октомври 2010 г., участие с доклад – „Икона от 
Мелник в НАМ – София”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Б. Томова. Късносредновековен накит от Кюстендил. Нумизматика сфрагистика и 
епиграфика, 2009, 417 – 422, ISSN 1312-5532 
- Б. Томова. Платове и тъкани в изворите от ІХ-ХVІІІ в. употребявани в днешните 
български земи (технология, производство, обработка, термини и търговия). 
Интердисциплинарни изследвания, т. ХХІІ-ХХІІІ, 2010, 103-176 (студия 102 стандартни 
машинописен текст и 49 фотографии), ISSN 0204-966X 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Б. Томова. Два накита от съкровището от с. Копиловци, Монтанско. Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 6, 2010; 
- Б. Томова. Икона с „Трима светци” от Мелник. (Сборник в чест на 70 годишнината на 
проф. Василка Герасимова); 
- Б. Томова. Библиография на трудовете на проф. Василка Герасимова.(Сборник в чест 
на 70 годишнината на проф. Василка Герасимова). 
 
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 2010 г. 
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- Б. Томова. Плетенето през средновековието. – В: Пътят към България (2010); 
- Б. Томова. Икона „Трима светци” от Мелник от колекцията на НАИМ – София. – 
Научна конференция с международно участие „Християнството, църквата и културата 
през вековете”, Пловдив, 19 – 21 октомври 2010 г.\под печат 2010\. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участник в прибирането на материалите на гостуващата временна изложба „Пътят на 
коприната: Молитва за мир” – 11.01.2010 г.; 
- Участник в прибирането на материалите на временна изложба „Аполония Понтика” – 
14-15.01.2010 г.; 
- Участник в организирането и подготовката на временна изложба „Българска 
археология 2009”, ръководител н.с. д-р Здравко Димитров, реализирана на 16.02.2010 г. 
- Участник в организирането на гостуваща временна изложба „Архитект Синан”, 
Турция, реализирана - 9.03.2010 г.; 
- Закриване на временна изложба „Българска археология 2009”, прибиране на 
материалите и подготовка за транспортирането им по музеите в страната. 29-30.04.2010 
г.; 
- Участник в организирането на временна изложба „Аз писах Кирилска епиграфика” 
ръководител ст. н. с. д-р Коста Хаджиев, реализирана – 16.05.2010 г. – Участие в 
европейската инициатива „Нощта на музеите” – 16.05.2010 г.; 
- Участник в организирането на временна изложба „Солта е злато”, ръководител проф. 
В. Николов, реализирана на 26.Х.2010 г. - Участник в организирането на временна 
изложба „Българска археология 2010”, която ще бъде открита на 14.02.2011 г.; 
- Архивна документация на временните изложби, реализирани през 2010 г.; 
- Ежеседмична проверка на експозицията на музея – май-август; 
- Член на комисия за инвентаризация на предмети от благороден материал експонирани 
в залите на Музея – фонд Античен 21.12.2009 – 31.01.2010 г.; 
- Член на комисия във връзка с инвентаризация на антични бронзови предмети от 
витрините в централна зала – 10.06.2010 г.; 
- Член на комисия за състоянието на уплътненията витрините в средновековна зала; 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на отдел „Експозиции”; 
- Зам. ръководител на отдела Експозиции в периода 17.02.2010 – 31.03.2010 г., 
Заповед (№ І 130/16.02.2010). 
 
 

доц. д-р Мария Рехо 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Продължих работата по публикация на инвентара от гроб на некропола на Аполония, 
съхранен в Археологическия музей Созопол (обект „каменна гробница”, кв. Харманите, 
Г. Бояджиев, 1966 г.). 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1 У нас 
2.1.1.2 Предадени за печат през 2010 г. 
 
- Рехо, M. Под закрилата на боговете. Из залите на Националния археологически музей. 
Сборник в чест на Василка Герасимова. 
 
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 
 
- Ръководство на три дипломни работи, катедра Археология, СУ „Климент Охридски; 
- Лятна практика на 1 студент – музейно дело; 
- Практика на един студент от университет „Ориентале” в Неапол – музейно дело. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти  
 
- Ръководство на един докторант към катедра Археология, СУ „Климент Охридски”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- В изпълнение на писмени и устни заповеди участвах в подготовката на научно-
популяризаторски мероприятия, организирани от НАИМ. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Извърших рутинна работа по поддържане на постоянната експозиция в Централната 
зала и в зала „Трезор”; 
- Заедно с доц. Д-р Анелия Божкова ръководство на изложбата „Сенки от отвъдното”; 
- Член на комисия във връзка с уплътняване на витрините от зала Средновековие. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Временно завеждащ на отдел Експозиции в периода август – декември 2010  
 
 

гл. ас. д-р Светла Петрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Провеждане на редовни археологически разкопки на обект „Базилика №4, 
Епископска”, гр. Сандански, зам. гл. научен ръководител. Разкрита бе част от 
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помещение, западно от притвора и помещение №1. Работи се и около разкриващия се 
малък параклис южно от баптистерия. Финансиране – Община Сандански. По проект 
на САА „Раннохристиянска провинциална култура в българските земи”, 
продължителност 30 дни. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на материали от проведените преди години разкопки в Сандански, както и 
проучване и систематизиране на откритите археологически материали с цел подготовка 
за публикация. Обработка на материалите от Базилики № 4, 7 и 8, свързан с проект за 
ранното християнство. Продължителност – 30 дни; 
- Работа по проекта – ранно християнство в Брегалнишкия басейн; 
- Работа по проекта „Цареви кули”, Струмица (Р. Македония), както и с три обекта в гр. 
Дойран – Р. Македония (хамам, средновековна църква „Св. Илия”, късносредновековна 
часовникова кула), експертна консултация; 
- Задгранична командировка до Стоби (Р.Македония), във връзка с комисия за 
решаване съдбата и археологическото проучване на обект „Форум”, съгласно заповед 
на Директора на НАИМ – БАН, 29.ІV.2010 г. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в международния симпозиум „Отражение на вярата”, гр. Варна, 23.09.2010-
25.09.2010 г. Изнесен доклад: „The early Christian basilicas of Parthicopolis”; 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Sv. Petrova. Ceremonial depuration – according the data from basilica №5 in Parthikopolis 
(Sandanski). – In – Aqua vita et voluptas. Сборник на Трудови. Завод и Музеj. Струмица 
2009, 159 – 166, ISBN 978-9989-6-0 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Св. Петрова. За приложението на дорийския ред в Тракия. В – Сборник в чест на 
проф. Велизар Велков. София 2009, 283 – 298, ISBN 978-954-400-005-9; 
- В. Петков, Св. Петрова, Г. Гошев. Раннохристиянски некропол и гробница-мавзолей 
от Партикополис (гр. Сандански). В – Паметници реставрация музеи, 2010, 2, ISSN 
1312-3327; 
- Св. Петрова. Траjче Нацев. Доцноантичкият град Баргала. Штип 2008, 256 с. В – 
Археология 2010, 1-2, 115-116, ISSN 0324-1203; 
- Св. Петрова. Аница Ѓорѓиевска. Хераклеа Линкестис. Патот низ времето на Heraclea 
Lincestis. Битола, 2007, 260 стр. (The Path of Heraclea Lincestis Through Time. Bitola 
2007, 260 p.) Рецензия на двуезично издание, с резюме на англ. език. В – Паметници 
реставрация музеи, 2010, 2, ISSN 1312-3327; 
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- В. Петков, С. Петрова. Археологически разкопки на Епископската базилика в гр. 
Сандански. АОР за 2009 т. София 2010, 375-376, ISSN 1313-0889; 
- В. Петков, С. Петрова. Археологически разкопки на гробница-мавзолей на ул. Горно 
Броди № 9, гр. Сандански. АОР за 2009 г. София 2010, 376-377, ISSN 1313-0889. 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Sv. Petrova. NICOPOLIS AD NESTUM/MESTUM. In – Roman Cities in Bulgaria 
(монография) – 115 страници и 64 образа, ISBN 978-954-9388-26-8; 
- Св. Петрова. Водата – ритуал и пречистване в ранното християнство (под печат – 
18 174 знака , 10 обр.). В – Паметници реставрация музеи, ISSN 1312-3327; 
- Св. Петрова. Топография на ранното християнство в Партикополис. (27 655 знака, 21 
образа) В – Археология. 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 2010 г. 
 
- Sv. Petrova. Ceremonial depuration – according the data from basilica №5 in Parthikopolis 
(Sandanski). In – Aqua vita et voluptas. Сборник на Трудови. Завод и Музеj. Струмица 
2009, 159 – 166, ISBN 978-9989-6-0. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Участник в проект с Института по Класическа археология на Австрийската академия 
на науките, Виена с тема „Ранното християнство по българските земи”. Ръководител – 
проф. д-р Ренате Пиллингер. 

 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Ръководител на проекта „Ранното християнство в Брегалнишкия басейн”, Завод и 
Музей гр. Щип, Р Македония. Гл. Ръководители от македонска страна: Трайче Нацев, 
Зоран Читкушев; 
- Ръководител на проекта „Раннохристиянска градска базилика – Баргала”, Завод и 
Музей гр. Щип, Р Македония. Гл. Ръководители от македонска страна: Трайче Нацев, 
Зоран Читкушев; 
- Ръководител на проекта „Стоби – форум”, по покана на ръководителя на 
археологическото проучване на античен и късноантичен град Стоби, г-жа Силвана 
Блажевска, Скопие, Р. Македония; 
- Проект „Цареви кули”, гр. Струмица. Завод и Музей гр. Струмица, Р. Македония, 
ръководител: арх. Славица Тасева, експертен консултант. 

 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на съюза на учените в България, секция „История”. 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН; 
- Експертна комисия относно проучването и социализирането на Форума на античния и 
ранновизантийски град Стоби, Р Македония; 
 - Експертна консултация и комисия на обект Баргала – късноантичен и ранновизантийски 
град, Р. Македония. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Предаване по Радио Хр. Ботев – за архитектът Синан – 30 мин. Водещ П. Талева; 
- Четири предавания за 2010 г. свързани с експозицията на НАИМ и изложби в НАИМ. 
Водещ П. Талева – 120 мин.; 
- Интервю за търговията през античността илюстрирана с експонати от постоянната 
експозиция на НАИМ, в. Новинар, 2010 г. – журналист: Д. Николов; 
- Интервю за ежедневния живот през античността според каменните паметници от 
постоянната експозиция на НАИМ в. Новинар, 2010 г. – журналист: Д.Николов; 
- Интервюта за местните вестници и телевизия (гр. Сандански и обл. Благоевград) 
свързани с археологическото проучване на Епископската базилика и съдбата на 
разкрития некропол с гробници и гробница-мавзолей. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на комисията по инвентаризация фонд „Нумизматика” – 
репрезентативен, съгласно заповед на Директора на НАИМ – БАН; 
- Куратор на изложбата Мимар Синан – архитект на всички времена – 2010 г., март 
2010, съгласно заповед на Директора на НАИМ – БАН; 
- Куратор на изложбата „Zn ART” и Краси фараон дизайн – декември 2010, съгласно 
заповед на Директора на НАИМ – БАН; 
- Участник в организирането и представянето на изложбата „Българска археология 2009 
г.”; 
- Ежеседмична проверка на постоянната експозиция на Музея, всеки вторник. Основна 
проверка на всички експонати във витрините на Централна зала, витрини и стенописи 
от Галерията; Временната изложба и зали: Трезор, Праистория и Средновековие. 
Проверка на свободностоящите каменни паметници, тези върху паната, вътрешния и 
открития лапидариуми; 
- Изпълнение на задачи, свързани с работата на Музея и неговата експозиция, съгласно 
заповеди на Директора на НАИМ – БАН; 
- Участие в Музейния съвет; 
- Всички дейности свързани с работата на Музея. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Четири месеца замествах ръководителя на отдела, съгласно заповеди на Директора на 
НАИМ – БАН (месеците февруари-март и юни-юли 2010 г.). 
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Катя Христова Меламед 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на спасителни разкопки в с. Седларе, община Момчилград. Бяха 
заложени 5 сондажа, разшири се Сондаж 4 от 2009 г. и в процеса на проучване се 
направиха значителни разширения, като се покри почти цялата територия на сервитута. 
Теренът е известен от 1980-те години като средновековно ямно поле. Структурите са 
разположени на значителна дълбочина, обичайно от 1 до 1,60 м от съвременния терен. 
Бяха проучени 9 ями с различни размери, дълбочини и пълнеж. Устройството им е 
сходно – камъни, някои от които силно горели, много въглени, керамични фрагменти, 
животински кости и железен предмет, поставен като елемент, а не като форма. Така 
общият брой на ямите надхвърля значително 60, като се имат пред вид и тези, проучени 
в двата съседни обекта от юг и север. Според най-късната керамика в тях, ямите се 
датират в ХІ – ХІІ век. Доразкрих жилище с огнище, известно от 2009 г. и датирано в 
късната античност. В близост до него и на същото ниво се откриха съдове, които 
безспорно се свързват с раннославянската керамична традиция и се датират във втората 
половина на VІ в. Тези находки могат да се оценят като едни от най-важните в 
кампанията. За първи път тук се откриха и многобройни керамични фрагменти от 
съдове, датирани в Архаичната епоха, VІІ в. пр. н. е. Така още веднъж се подтвърждава 
изводът за функционирането на търговски път. Обогати се колекцията от съдове, 
направени от сходно глинено тесто, омесено с талк. Както вече установих, тази 
практика е характерна само за Родопите. Засега успях да установя поне две различни 
керамични работилници от късната античност, работили с талк, разположени в района 
на Кърджали и Батак. Най-вероятно и двете са произвеждали продукция и за търговия. 
Предоставени са материали за анализ на специалисти – геолози от Музея за земята и 
хората. Направените изводи се подкрепят и от откритите монети – от Маронея, ІІ в. пр. 
н. е., тракийска монета и монета от края на Х – ХІ в. Те са в процес на консервация и 
точното им определяне предстои. Направени са и остеологични анализи на костния 
материал. Теренът на Обект 18 беше освободен и предаден за предвидения строеж на 
път. Разкопките се проведоха през юли – август, финансирани от Агенция Пътна 
Инфраструктура в размер на 40 000 лв; 
- Заместник ръководител на спасителни разкопки в с. Крум, Община Димитровград 
(ръководител Емилия Евтимова). Проучва се селище от ХІ – ХІІ в. Моята задача беше 
основно обработка на керамичния материал и статистика. Разкопките се проведоха през 
февруари – април и декември. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участие в Проект Банско. Задачите в този проект са свързани с археологическите 
обекти в м. Шипоцко – църковен комплекс и Ситан кале – късноантична и 
средновековна крепост; 
- Участие в Проект: Приложение на рентгенофлуоресцентния анализ с пълно вътрешно 
отражение за развитие на екологичната аналитична химия в България. Ръководител ст. 
н. с. д-р Албена Дечева-Чакърова, ИОНХ – БАН. Частта за културно – историческото 
наследство (6): получаване на информация относно елементния състав на образци от 
археологични стъкла, открити по нашите земи; неизследвани уникални образци, 
разнообразни по вид и произход (стъклописи, фрагменти от стъклени съдове и 
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украшения), датирани в различни исторически периоди. Предадени образци с анотации 
от обектите в Банско, Нова махала, Батак и Крум, Димитровград. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- K. Melamed. Ikone mit der Darstellung des. Hl. Theodor. Kat. N 250, S. 256; 
- K. Melamed Brustkreuz. Kat. N 35, S. 158. – In: Byzanz. Pracht und Alltag. Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn, 2010; 
- Archaeological explorations near the village of Yabalkovo. – www.Fastionline.org. 
 
2.1.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- K. Melamed. Characteristics of the Gothic Necropolises on the Balkans. I. Bulgaria, 
Macedonia. – В: Сборник Готите, том ІІІ. 
 
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 2010 г. 
 
- Късноантичен некропол в Банско, м. Карагонско. – АОР през 2009 г. София 2010, 566 
– 568; 
- Раннохристиянска базилика, средновековно село и църква в Банско, м. Шипоцко. – 
АОР през 2009 г. София 2010, 587 – 589; 
- Предварителни археологически проучвания в двора на НХА, София. – АОР през 2009 
г. София 2010, 613 – 614; 
- Проучвания на Обект 18 по трасето на пътя Джебел – Маказа, с. Седларе, Община 
Момчилград. – АОР през 2009 г. София 2010, 614 – 616; 
- Аз писах. Българска кирилска епиграфика. – сп. Наука, кн. 4, 2010, 17 – 20. ISSN 0861 
3362. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Ямите в село Седларе, Момчилградско. – Сп. Наука. 
 

7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Дарик Радио, 16 май 2010; 
- Дарик Радио, 23 май 2010; 
- FrogNews – интервю по повод 24 май и българската писменост. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Работа по изложбата в Бон, Германия – Byzanz. Pracht und Alltag. 26. 02. – 13. 06. 2010 
- Работа по дългосрочна изложба в САЩ и Великобритания – The Treasures of Heaven. 
17 октомври 2010 – 9 октомври 2011 г.; 
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- Работа по временната изложба на НАИМ – АЗ ПИСАХ. Българска кирилска 
епиграфика. Открита на 15 май 2010 г.; 
- Работа по временна изложба на Музея в Димитровград, посветена на откритията в с. 
Крум, Димитровградско. Открита 1 август 2010 г.; 
- Изнесени 5 беседи в Музея при посещения на делегации.; 
- Участие в Нощта на Музеите, 16 май 2010 г. 
 
 

Камен Яворов Бояджиев (Уредник в отдел Експозиции) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 

 
- Заместник-ръководител на спасителни разкопки на халколитно селище Върхари 
(обект № 21 по път І-5 Кърджали-Маказа). Времетраене 2 месеца. Проучени са 2875 м2 
площ – на дълбочина от 1 до 5 м. В северната периферия на селището се установи ров. 
Няколко жилищно-производствени комплекса са проучени в централния сектор, като 
особено внушителни са два от тях – №30 с над 450 м2, вкопан до 3 м и №35 с площ над 
600 м2, вкопан до 3 м. В централната и южната част на южното удължение се установи 
поредица от свързани помежду си вкопавания, които затварят почти кръгло 
пространство с диаметър около 15 м, в което няма почти никакви съоръжения и 
археологически материал. Финасирането е от АПИ. Проект на СП – „Материална и 
духовна култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров”; 
- През ноември 2010 г. организирах и участвах в обработката на масовия керамичен 
материал от спасителните археологически проучвания на халколитно селище Върхари. 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Едномесечна специализация в Американската школа по класически изследвания в 
Атина, Гърция, свързана с работата ми върху въоръжението и войната през каменно-
медната епоха в българските земи и на Балканите, по стипендия на фондация „Америка 
за България” – март 2010 г.; 
- През май 2010 г. завърших дисертацията си за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор” на тема „Въоръжение през халколита в българските земи”. На 
заседание на Секцията по праистория от 18.05.2010 г. дисертацията бе обсъдена и 
одобрена и бе предложено разкриване на процедура по публична защита за присъждане 
на научна степен „доктор”. Със заповед на директора на НАИМ от ноември 2010 г. е 
назначено научно жури и е разкрита процедура по защита на образователна и научна 
степен „доктор”.; 
- Две посещения на университета Ишик в Истанбул, групата по Радиационна физика и 
датиране към Департамента по физика (съвместно с колеги от ИФТТ) – през април и 
ноември 2010 г. Посещенията са по проект „Приложение на лазерните методи в 
археологията”, по ФНИ, съвместен проект на НАИМ с ИФТТ. Целта им е постигане на 
сътрудничество в областта на фотолуминисцентното датиране на археологически 
образци. Бяха датирани керамични фрагменти от халколитните селища Върхари и 
Аклади чеири. Имах възможност да се запозная с метода за датиране и да участвам 
пряко в подготовката на фрагментите за анализ. 
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- 49 НАК – 26-29 май, 2010, Несебър. Доклад „Халколитно селище Върхари” (Я. 
Бояджиев, К. Бояджиев); 
- Участие в организационния комитет на международния симпозиум „Сол и злато: 
ролята на солта в праисторическа Европа”, проведен в периода 30.09. – 04.10.2010 г. в 
град Провадия.  
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Я. Бояджиев, Д. Такорова, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”, община 
Момчилград. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 93-
95; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. 
Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически 
проучвания на тел Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2009 г. София, 2010, 65-68.  
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- К. Бояджиев, С. Танева. Солта е злато. Праисторически солодобивен център 
Провадия-Солницата. – Археология, под печат. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари. – In: Balkans 4000. The search 
for the „lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC; 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Селищна могила Карнобат. – In: Balkans 4000. The search 
for the „lost millennium”: the settlement in Northern Greece and the Balkans  
during the 4th mill. BC. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- К. Бояджиев. Обредни ями от късната каменно-медна епоха: жертвоприношение или 
гроб? – В: Ред. В. Николов. Солта е злато. Праисторически солодобивен център 
Провадия-Солницата. София, 2010, 61 – 63; 
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- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Е. Анастасова, М. Люнчева, К. 
Бояджиев. Каталог. – В: Ред. В. Николов. Солта е злато. Праисторически солодобивен 
център Провадия-Солницата. София, 2010, 87 – 155. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовката на временна изложба „Българска археология 2009”, открита 
на 14.02.2010 г. в НАИМ; 
- Участие в подготовката на временна изложба „Солта е злато”, организирана 
съвместно от НАИМ – БАН и ИМ-Провадия, открита на 30.09.2010 г. в Исторически 
музей Провадия; 
- Участие в подготовката на временна изложба „Солта е злато”, открита на 26.10.2010 г. 
в НАИМ; 
- Участие в подготовката на временната изложба „ZnART”, открита на 16.12.2010 г. в 
НАИМ; 
- Участие в текущи музейни дейности. 
 
 

Георги Гошев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
Мелник   р-л В. Нешева 
Сърнево   р-л К. Бачваров  
Стоил Войвода  р-л А. Гоцев 
Дупница   р-л С. Николова 
Созопол  р-л П. Лещаков 
 
- Изработка на графична документация за издания на НАИМ – БАН 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Г. Гошев. Раннохристиянски некропол и Гробница-Мавзолей от Партикополис 
АРХ-АРТ брой 1-2/2010. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 

а) У нас 
 
- Интердисциплинарни иследвания XXII - XXIII 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
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- Проект кум министерство на Културата за проучване укрепване социализиране на 
пещера /изба/ в арх. комплекс Св. Пантанаса гр. Мелник /не финансиран/. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изложби на НАИМ – БАН. 
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II.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ 
 

Павлина Иванова Илиева (Ръководител на Отдела) 
 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участие в проект с научна разработка – ръководител доц. д-р М. Тонкова 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. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Националната археологическа конференция в Несебър; 
- Участие с доклад „ Трезорът на Националния археологически музей в контекста на 
Европеана” – конференция „Българското съдържание в „Европеана” – Пловдив 1-2. 
10.2010. 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в научна конференция в Париж – Authentication and аnalysis of goldwork, с 
доклад „Funeral golden mask and hand with a ring from The necropolis of Trebeniste”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
 
- Ilieva Pavlina, Funeral golden mask and hand with a ring from The necropolis of Trebeniste 
in: Arheo Ssiences 33, 2009 n 33, Authentication and analysis of goldwork Presses 
Universitaires de Rennes. 
 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 

- Ilieva Pavlina, ALEXANDER DER GROSSE (Catalogs for exhibition in Mannheim – 
Germany, Leоben – Austria, Madrid – Spain (exhibits from NAIM – BAS). 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 

Ilieva Pavlina, ALEXANDER DER GROSSE (Catalogs for exhibition in Mannheim – 
Germany, Leоben – Austria, Madrid – Spain (exhibits from NAIM – BAS). 
 
2.1.3. Български 
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2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- П. Илиева, Археология - Alexander the Great and the Opening of the World. 
 
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 2010 г.  
 
- P. Ilieva. Alexander the Great and the Opening of the World – Cатаlogs for the Ehxibitions 
in Mannheim, Leoben, Madrid. 
 
2.2.2. У нас  
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- П. Илиева, Античен бронз от България, Boriana Publishing House, Prague, 246 pp. (200 
il.); 
- П. Илиева, Тракийските съкровища и долината на тракийските царе, изд. Хермес, 220 
стр., 300 цв. ил. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член и експерт на Национална откупвателна комисия към Министерство на 
културата; 
- Член на Музеен съвет НАИМ – БАН; 
- Председател и член на инвентаризационни комисии към Отдел Фондове – НАИМ – 
БАН; 
- Член на ДС на НАИМ – БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
 
- Концепция, във връзка с новата експозиция на АМ Пловдив и член на комисията по 
приемане на новата експозиция. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 1 научно-популярен филм за историята на музея и експозиционните зали /телевизии 
БТВ и Есет/; 
- 3 научно – популярни статии /сп. Отдих и туризъм и сп. Художествени занаяти/. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Дигитализация и паспортизация на 800 паметника – античен бронз и паметници от 
античен фонд, във връзка с изпълнение по Договор с ЦБиблиотека – БАН и проект 
Carrare. 
- Дигитализация и паспортизация на 500 паметника от постоянната експозиция на 
Музея, във връзка с изпълнение по Договор с ЦБиблиотека – БАН и проект Athena. 
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- Участие в работна група за подготовка и реализация на изложба „Българска 
археология 2009”; 
- Годишна ревизия на материали от благородни метали – Репрезентативен фонд; 
- Предаване на материали от постоянната експозиция в Партерната зала, във връзка със 
смяна на МОЛ – фонд Античен; 
- Пълна дигитализация и паспортизация на предадените материали, съгласно 
изискванията на Наредбата за управление на музейните фондове; 
- Компютъризация на документацията и включването й в научните паспорти; 
- Изготвяне на документация за състоянието на материалите от постоянната експозиция 
в Партерната зала, съвместно със специалисти – реставратори от ЛАКР; 
- Предаване за реставрация на материали от фонда, участващи в международни 
изложби; 
- Изготвяне на цялостна документация за експонатите, участвали в Третата национална 
археологическа изложба; 
- Председател на временна комисия по предаването на паметниците, включени в 
постоянната експозиция на НАМ – БАН на охраната на музея; 
- Участие в международни изложби с материали от Музея, подбор на паметниците и 
представянето им в научни каталози в: Испания – Мадрид, Швейцария – Берн, 
Германия - Манхайм, Австрия – Леобен; 
- Подготовка и участие с материали от Музея в международна изложба – съвместна 
работа на известни музеи от Европа: Атина, Базел, Берлин, Лондон, Москва, Париж, 
Рим, София, Солун, Виена и от Централна Азия; 
- Изложбата „Александър Велики и откриването на света”, с подзаглавие: „Култури в 
Азия в преход”, се откри на 3-ти октомври 2009 г. в музея Engelhorn в град Манхайм, 
Германия и остана там до 21-ви февруари 2010 г. Там тя се радваше на 200 000 
посетители. След този голям успех, изложбата бе преместена в град Loeben, Австрия, 
където посрещна 80 000 посетители, а сега радва гости и граждани на град Мадрид, 
където e открита за посещения на 3-ти декември 2010 г. до 3-ти май 2011 г. В 
реализацията на този мащабен проект за международна изложба в Германия, Австрия и 
Испания, България е представена с осем експоната от Националния археологически 
музей, с датировка ІV в. пр. Хр.: бронзов Фригийски шлем от Гърмен; чифт бронзови 
наколенници от Асеновград; две сребърни фалери от Панагюрище; две правоъгълни 
сребърни апликации на Аполон от Панагюрище и сребърна централна апликация с 
Херакъл от Панагюрище. Изложбата е съвместна работа на известни музеи от Европа: 
Атина, Базел, Берлин, Лондон, Москва, Париж, Рим, София, Солун, Виена и от 
Централна Азия; 
- Подготовка и реализация на временна изложба от музей Старинен Несебър; 
- Прибиране на материали от осем витрини в Партерната зала на Музея, във връзка с 
изложбата от Несебър; 
- Текуща работа, свързана с колеги и работа с материали от фондовете и експозицията 
на Музея; 
- Дигитализация и паспортизация на 1300 музейни експоната от античен и 
репрезентативен фонд; 
- Осъществени промени в зала Трезор; 
- Осъществени промени в постоянната експозиция; 
- Председател на временни комисии за определяне на застрахователните стойности на 
паметниците, определени за включване в международни изложби; 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Ръководител на Отдел Фондове; 
- Член на Музеен съвет; 
- Член на ДС; 
- Член на откупвателна комисия в НАИМ; 
- Член на откупвателна комисия към Министерство на културата; 
- Член на комисия по изработването на Наредбата за управление на музейните фондове 
към Мин. на културата. 
 
 

гл. ас. д-р Станимира Танева (Секретар на Отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Член на екип на разкопки на палеолитен обект пещера Козарника, Белоградчишко. 
Ръководител доц. д-р Николай Сираков; разкопки юли-август. Проучване на 
раннопалеолитни пластове 12 и 13, в сектор 12, кв. EDFG (към проект на СП „Културно 
развитие и палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен и ранния 
холоцен” ръководител доц. д-р Николай Сираков); 
- Ръководство на теренни обхождания във Врачанско, издирване на палеолитни обекти 
в района на селата Кунино, Каменно поле, Бресте, Реселец. В резултат на проведените 
обхождания бяха регистрирани няколко обекта и допълнени данните за вече известни 
обекти; 
- Участие в археологически разкопки на праисторически обект при Върхари, община 
Джебел – участие в теренното проучване, технико-типологически анализ и графична 
документация на каменен ансамбъл. Ръководител на разкопките доц. д-р Явор 
Бояджиев; разкопки – септември; 
- Участие в теренни обхождания по Струма – по проект на НБУ, ръководител на 
проучването Б. Атанасов. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка и подготовка на текст и илюстративен материал за публикация на 
кремъчен ансамбъл от бронзовата епоха от обект Балей, Видинско – по проект „Балей”, 
ръководител доц. д-р С. Александров; 
- Обработка и подготовка на текст и илюстративен материал за публикация на 
кремъчен ансамбъл от обект Хаджидимитрово, Ямболско, ръководител гл.ас. д-р В. 
Петрова; 
- Обработка на кремъчен ансамбъл от обект Пет могили, ръководител на проучването 
гл. ас. д-р К. Ников. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Националната археологическа конференция в Несебър. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Sirakov N., Guadelli J.-L., Ivanova S, Sirakova S, Boudadi-Maligne M, Dimitrova I., 
Fernandez Ph, Ferrier C, Guadelli A, Iordanova D., Iordanova N., Kovatcheva M., Krumov I, 
Leblanc J.-Cl., Miteva V, Popov V., Spassov R, Taneva S, Tsanova T. 2010. An ancient 
continuous human presence in the Balkans and the beginnings of human settlement in western 
Eurasia: A Lower Pleistocene example of the Lower Palaeolithic levels in Kozarnika cave 
(North-western Bulgaria). Quaternary International. Vol. 223-224, 94 – 106, ISSN 1040-
6182. 

 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- К. Бояджиев, С. Танева. Солта е злато. Праисторически солодобивен център 
Провадия-Солницата. – Археология, под печат. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Сираков Н., Гуадели Ж.-Л., Сиракова С., Иванова С., Попов В., Фернандез Ф., Ферие 
К., Леблан Ж.-Кл., Танева С., Димитрова И. 2010 – Археологически проучвания в 
пещера Козарника, Белоградчишко: ранен и среден палеолит. - В: Археологически 
открития и разкопки през 2009 г., София, 2010, 23 – 26, ISSN 1313-0889. 
 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Гуадели Ж.-Л., Сираков Н., Сиракова С., Иванова, С., Ф. Фернандез, Танева С., И. 
Димитрова 2010 – Пещера Козарника. – В: З. Димитров (ред.). Българска археология 
2009. Каталог към изложба. София, 2010, 2 – 5, ISBN 978-954-92395-9-1. 
 
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 е 
доц. д-р Николай Сираков.  
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Участвам като член на екип на българо-немски проект „Палеолитни култури и 
плейстоценската палеосреда в България в контекста на Средния и Долен Дунав”, 
ръководител от българска страна е доц. д-р С. Сиракова. 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за инвентаризация на движими материални и нематериални активи и 
на материални запаси в НАИМ – БАН; 
- Член на комисия за определяне застрахователна стойност на експонати, участващи в 
изложба. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в работна група за подготовка и реализация на временна изложба „Българска 
археология 2009”; 
- Годишна ревизия на материали от благороден метал от фонд Праистория; 
- Заснемане на материали от постоянната експозиция в зала Праистория, във връзка с 
исканията на колеги за ползване; 
- Предаване за изследване на материали от фонда и изготвяне на съответната 
документация; 
- Предаване за реставрация на материали от фонда и изготвяне на съответната 
документация; 
- Обработка на новопостъпили материали – заснемане, описание, компютаризация, 
според изискванията на наредбата; 
- Съдействие при заснемане на материали от фонда; 
- Във връзка с реализацията на научен проект на колеги, изваждане на експонати от 
витрини в постоянната експозиция на НАИМ и съдействие при вземане на проби от 
метални находки и изготвяне на съответната документация; 
- Подбор на материали за изложба в ИМ Провадия - «Солта е злато. Праисторически 
солодобивен център Провадия-Солницата», изготвяне на цялостна документация за 
експонатите от НАИМ, които ще участват в изложбата и участие в комисия, 
определяща застрахователната стойност на експонатите; 
- Предаване на материали за изложба в ИМ Провадия „Солта е злато. Праисторически 
солодобивен център Провадия-Солницата” и изготвяне на цялостна документация 
свързана с подготовката и реализация на изложбата; 
- Фотозаснемане и инвентаризация на новопостъпили материали; 
- Освобождаване на витрини и прибиране на материали от постоянната изложба в 
НАИМ, във връзка с подготовка на изложба за Несебър; 
- Прибиране на материали от изложбата в ИМ Провадия и изготвяне на съответната 
документация; 
- Подготовка и реализация на временна изложба в НАИМ за обект Провадия – „Солта е 
злато” и изготвяне на съответната документация и предаване от комисия на охраната на 
НАИМ; 
- Дигитализация и паспортизация на 130 находки от фонд Праистория; 
- Идентификация и сравняване с описите на 210 инвентарни номера от документацията 
на фонд Праистория и изготвяне на цялостна база данни за продължаващата 
актуализация на съществуващите описи и актове и инвентарните книги. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на отдел Фондове. 
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гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова (Уредник на фонд „Каменни паметници”) 

 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Латински надписи от България. Проект на НАИМ – БАН. Секция по епиграфика и нумизматика.  
- Античните надписи от България. Проект на НАИМ – БАН. Секция по епиграфика и 
нумизматика.  
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Красимира Карадимитрова. Изложба „Аз писах. Българска кирилска епиграфика” в 
Националния археологически музей. – Археология, кн. 1-2, 2010, 117 – 119, ISSN 0324-
1203; 
- Красимира Карадимитрова. Каталог към изложба. Аз писах. Българска кирилска епиграфика. 
София, 2010. 40 страници, ISBN 98-954-9472-01-1; 
- Красимира Карадимитрова. Нови данни за земеделието в Рациария. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 294 – 300, ISSN 1312-5532. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Красимира Карадимитова. Flamen primus municipii Aeliani или за административото 
деление на провинция Г. Мизия – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика за 2010 г., под 
печат; 
- Красимира Карадимитова. Изложба Археологията среща бизнеса в Пловдив – 
Археология, под печат. 
- Красимира Карадимитова. Двуглава херма от Сердика. – Археология, под печат. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Красимира Карадимитрова. Военна диплома от с. Ветрен, Силистренско. – Сборник в чест 
на В. Герасимова. Под печат. 
 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Брошура за изложба Археологията среща бизнеса в Пловдив; 
- Брошура за изложба Археологията среща бизнеса в Столична община; 
- Прессъобщение за изложба Археологията среща бизнеса, Пловдив; 
- Прессъобщение за изложба Археологията среща бизнеса, София; 
- Прессъобщение за изложба Българска кирилска епиграфика. София. 
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Проект „Книжка-помагало за посещение на НАИМ – БАН.” – НАИМ – БАН, НБУ, 
Фондация „Америка за България”; 
- Проект „Ателиета за деца в НАМ” – НАИМ – БАН, Фондация 13000 години България, 
Посолство на Франция в България. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за определяне на застрахователните стойности на паметниците, 
включени в изложба Археологията среща бизнеса; 
- Член на временна комисия за определяне на застрахователните стойности на 
паметниците, включени във временната експозиция в интериорните и екстериорни 
пространства на НБУ; 
- Член на комисия за определяне на застрахователните стойности на паметниците, 
изложени в Кафе Музеум; 
- Член на временната комисия за приемането на преводите на резюмета на английски 
език на списание Нумизматика, сфрагистика и епиграфика за 2010 г.; 
- Член на комисията за определяна на застрахователната стойност на паметниците, 
изложени в Софийска духовна семинария; 
- Член на комисията за определяна на застрахователната стойност на паметниците, 
изложени в Галерията за чуждестранно изкуство; 
- Член на комисията за определяна на застрахователната стойност на паметниците, 
изложени в Археологически музей – Несебър. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на Известия на Националния археологически музей; 
- Редактор на каталог за изложба Аз писах. Българска кирилска епиграфика; 
- Редактор на таблата за изложба Аз писах. Българска кирилска епиграфика; 
- Редактор на английския текст на таблата на изложба Аз писах. Българска кирилска 
епиграфика. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Изготвяне на беседа във връзка с временна изложба Българска кирилска епиграфика; 
- Изготвяне на беседа във връзка с временна изложба Археологията среща бизнеса в 
Пловдив; 
- Изготвяне на беседа във връзка с временна изложба Археологията среща бизнеса в 
София. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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- Инвентаризация по селективния принцип на 276 паметници по опис 52 от 1.08.1962 г. 
от помещение Лапидариум; 
- Инвентаризаця по селективния принцип на 56 паметници по опис 52 от 1.08.1962 г. 
във връзка с проверка на паметниците в Кафе-градина Музеум; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 36 паметници по опис 45 от 26.07.1962 
във връзка с проверката на паметниците в Кафе-градина Музеум; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 26 паметници по опис 45 от 26.07.1962 
във връзка с проверката на паметниците пред музея; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 4 паметници по опис 1008 от 18.06.1963 
г. във връзка с проверката на паметниците, изложени пред музея; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 7 паметници по искане на колеги от 
Франция – по проект за корпус на архитектурните детайли от ареала на Черно море; 
- Дигитализация на опис 116 от 23.04.1963 г., съдържащ 7 листа и 39 поредни номера; 
- Дигитализация на опис 153 от 29.03.1965 г., съдържащ 2 листа и 11 поредни номера; 
- Дигитализация на опис 156 от 24.03.1965 г., съдържащ 5 листа и 46 поредни номера; 
- Куратор на изложба Бизнесът среща науката в Пловдив, 27.09.2010-3.10.2010 г.; 
- Куратор на изложба Бизнесът среща науката в Столична община, 21.10.2010-
28.10.2010 г.; 
- Участие в изложба в Парламента на Република България. 2010 г.; 
- Участие в изложба в Президентството на Република България. 2010 г.; 
- Участие в изложба Синан-архитектът. НАИМ – БАН г.; 
- Участие в изложба Аз писах. Българска кирилска епиграфика. НАИМ – БАН; 
- Участие в подготовката на проекта Нощ на музеите 2010 г.; 
- Изготвени паспорти на 400 паметници във връзка с изработването на общ каталог по 
видове паметници; 
- Епиграфски консултации в РИМ – Шумен; 
- Епиграфски консултации в РИМ – Русе; 
- Епиграфски консултации в НИАР – Плиска; 
- Инвентаризация по селективния признак на 40 паметници от фонд Средновековни 
каменни паметници във връзка с изложба Аз писах. Българска кирилска епиграфика; 
- Приемане на 14 паметници, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Русе; 
- Приемане на 1 паметник, избран по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Перник; 
- Приемане на 1 паметник, избран по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Силистра; 
- Приемане на 10 паметници, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Провадия; 
- Приемане на 5 паметници, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Шумен; 
- Приемане на 1 паметник, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика в Плиска; 
- Приемане на 3 паметници, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфика от Варна; 
- Приемане на 4 паметници, избрани по селективния принцип за изложба Аз писах. 
Българска кирилска епиграфска; 
- Идентификация на 950 снимки на паметници по Опис 43 от 26.07.1963 г.; 
- Идентификация на 300 снимки на паметници по опис 127 от 19.04.1963 г.; 
- Закупуване и подреждане на 253 каменни паметници с малки размери в 23 кутии; 
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- Инвентаризация по селективния принцип на 253 паметници с малки размери във 
връзка с подреждането им в кутии; 
- Идентификация на 300 снимки по опис 127 от 19.04.1963 г., направени през 2009 г. 
във връзка с дигитализацията паметниците във фонда; 
- Епиграфски консултации по искане на граждани; 
- Епиграфски консултации за обект при Благоевград; 
- Епиграфски консултации за паметници от Месамбрия; 
- Идентификация по селективния принцип на 6 паметника и заснематао им във връзка с 
посещение на колега от Франция; 
- Идентификация по селективния принцип и заснемане на 5 паметника от Силистренско 
във връзка с подреждането на постоянната експозиция на РИМ-Силистра; 
- Епиграфски консултации за паметници в РИМ – Силистра. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Със заповед на директора на НАИМ – БАН замествах ръководителя на Отдел 
„Фондове” за месец декември. 
- Секретар на Оценителната комисия на НАИМ – БАН. 
 
 

д-р Йордан Гатев (уредник на фонд „Средновековие”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Национална археологическа конференция в Несебър. 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в симпозиум Ниш и Византия ІХ в гр. Ниш, Сърбия с доклад - І. Gatev. – 
Roman and Early Christian Cemetery in Kavarna (ancient Bizone). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- Nish and Byzantium IX, – І. Gatev. – Roman and Early Christian Cemetery in Kavarna 
(ancient Bizone). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Й. Гатев, Археологически проучвания на обект №12, ЛОТ 3 на АМ „Тракия” в 
землището на с. Биково, ISSN 1313-0889, АОР през 2009 г., София, 2010 г. 
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Януари – извършване на инвентаризация на паметниците от благородни метали; 
- Януари-февруари - Участие в подготовката и реализацията на изложба „Свидетелства 
от старите столици” съвместно с Президентството на република България. Даване на 
дежурства в Президентството; 
- Март – юни. Участие в подготовката и реализацията на изложба „Символи на 
българската държавност” в парламента на република България; 
- Април – септември – Участие в подготовката и реализацията на Национална изложба 
„Аз писах – българска кирилска епиграфика”; 
- Август - Участие в подготовка на изложба „Археологически проучвания по трасето на 
- ЖП линия Пловдив – Свиленград на територията на общ. Димитровград” в ИМ 
Димитровград; 
- Септември – декември – подготовка на зала „Средновековие„ за преустройство. 
Септември – октомври – Участие в подготовка на изложбата „Археологията среща 
бизнеса” в Панаирния център в Пловдив; 
- Октомври – Участие в подготовка на изложба „Съкровища от рая, светци, реликви и 
мощи в Средновековна Европа” в Кливланд, Охайо, САЩ. Съпровождане на паметник 
като куриер до САЩ; 
- Приемане на материали от разкопки през 2010 г.; 
- През цялата година – Инвентиране на новопостъпили находки. Работа със 
специалисти и докторанти във фонда. 
 
 

Мирослава Доткова (уредник на фонд „Нумизматика”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на нумизматичен материал от обект с. Деветак с научен ръководител Д. 
Агре; 
- Обработка на нумизматичен материал от обект с. Крум с научен ръководител Е. 
Евтимова. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Доткова. Архитектурни паметници, представени върху монетите на Топир. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, V, 2009, 85 – 94, ISSN 1312-5532. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Доткова. Нови монетни типове и варианти на Анхиало. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, VІ, 2010, ISSN 1312-5532. 
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- М. Доткова. Находка от римски републикански денари. В: ІІІ Национална научна 
конференция „От регионалното към националното - Нумизматика, сфрагистика, епиграфика и 
музейно дело”. Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Х. Харитонов. Велико 
Търново, 2010, 63 – 70, ISBN 978-9-54427-875-5. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2010 г. 
 
- М. Доткова. Монетно съкровище от Шуменско. – Национална конференция „Пътуване към 
България”, Шумен; 
- М. Доткова. Нови монетни типове и варианти на Пауталия. – Сборник посветен на 70-
годишнината на Василка Герасимова. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за инвентаризация на движими материални и нематериални активи и 
на материални запаси в НАИМ – БАН. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Секретар на редколегията на списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”; 
- Секретар на редколегията на сборника в чест на 70-годишнината на Василка 
Герасимова. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Извършване на задължителната годишна инвентаризация на монетите от благороден 
метал във фонд Нумизматика и експозицията; 
- Изготвяне на отчетната документация във връзка с предаването на монетите от 
„Колекция Аврамов” от МОЛ ст. н. с. д-р Д. Аладжова на МОЛ Мирослава Доткова; 
- Заснемане на 1223 монети на Марцианопол; 
- Заснемане на 464 монети на Деултум; 
- Заснемане на 389 монети на Анхиало; 
- Заснемане на 157 монети на Перинт; 
- Заснемане на две колективни находки (от Шуменско и с неизвестно местонамиране) 
от нумизматичния фонд; 
- Приемане и инвентаризиране на монети от разкопки на обект 14 ЛОТ 3 АМ Тракия с 
ръководител н. с. д-р К. Ников; 
- Компютъризиране на таблици в EXCEL на руски, западноеврепейски, турски и др. 
монети приети от МОЛ ст. н. с. д-р Д. Аладжова, подредени по инвентарни номера; 
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- Участие в работна група във връзка с организирането на временна изложба „ Аз 
писах....”. Българска кирилска епиграфика; 
- Предоставяне на материали от Фонд Нумизматика (монети и печати) за временна 
изложба „Аз писах....”. Българска кирилска епиграфика; 
- Изготвянето на анотации за нумизматични и сфрагистични паметници, участващи в 
изложбата; 
- Участие в работна група във връзка с организирането на временна изложба „тел 
Провадия-Солницата”; 
- Идентификация на 90 републикански денара, част от колективна находка с неизвестно 
местонамиране; 
- Инвентаризиране на нумизматичния материал от обект с. Деветак; 
- Предоставяне на материали от нумизматичния фонд за извършване на съдебно - 
оценителна експертиза; 
- Определяне и предоставяне на монети от Фонд Нумизматика на Лабораторията за 
консервация и реставрация за извършване на спектрографски анализ; 
- Идентификация и предаване на 124 републикански денара от колективна находка на 
Лабораторията за консервация и реставрация за почистване и консервиране; 
- Участие в „Нощ на музеите”; 
- Предоставяне на материали от нумизматичния фонд за заснемане за печатни издания; 
- Компютъризиране на таблици в EXCEL на руски, западноевропейски, турски и др. 
монети приети от МОЛ ст. н. с. д-р Д. Аладжова, подредени по инвентарни номера; 
- Подреждане в нови кутии на приети монети от МОЛ ст. н. с. д-р Д. Аладжова; 
- Проверка на златните монети в зала Трезор във връзка с тяхната научна обработка за 
публикация; 
- Ежеседмична проверка на нумизматичните паметници изложени в експозицията на 
музея. 
 
 

Сирма Свиленова Александрова (Уредник на фонд „Античност”) 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Фондохранител на изложба Археология 2009 г.; 
- Част от работната група за изложба Масамбрия – Несебър; 
- Приемане на всички антични материали, намиращи се в зала Партер на НАМ и на част 
от Античен фонд; 
- Дигитализиране (преписване и фотозаснемане) на първите две инвентарни книги; 
- Участие при дигитализация и паспортизация на 800 паметника – античен бронз и 
паметници от античен фонд, във връзка с изпълнение по Договор с ЦБиблиотека – БАН 
и проект Carrare; 
- Участие при дигитализация и паспортизация на 500 паметника от постоянната 
експозиция на Музея, във връзка с изпълнение по Договор с ЦБиблиотека – БАН и 
проект Athena. 
 
 

Красимир Георгиев, фотограф 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 

239 
 



 
- Участие в проект „Средна Струма”; 
- Участие в проект „Карерас”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изложби: „Аз писах”; „Солта е злато”; „Българска археология 2009”; 
- Заснемане на предмети от фондовете на НАИМ. 
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II.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И 
РЕСТАВРАЦИЯ 

 
 

гл. ас. д-р Петя Сашева Пенкова (Ръководител на Лабораторията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ  
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участие в археологически проучвания във връзка с изграждане на Метри станция №8 
по метро-направление север – юг. Ръководители на археологическите проучвания – 
Снежана Горянова (НАИМ – БАН) и Марио Иванов (НАИМ – БАН); 
- Участие в спасителни археологически проучвания на къснонеолитен обект 21, лот 3, 
АМ Тракия, до с. Хаджидимитрово, Ямболско. Ръководител на археологическите 
проучвания – гл. ас. д-р Виктория Петрова (НАИМ – БАН); 
- Участие в спасителни археологически проучвания на Античен некропол Месамбрия, 
Несебър. Ръководители на археологическите проучвания – доц. д-р Анелия Божкова 
(НАИМ – БАН) и Петя Кияшкина (Музей „Старинен Несебър”). 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на фрагменти от стъклени съдове във връзка с 
подготовката на дисертацията на докторант от Секция по тракийска археология 
Кристина Косева; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на бронзови предмети от Плиска от разкопките на 
доц. д-р Павел Георгиев; 
- Изследване технологията на производство с помощта на Дигитален микроскоп Keyence 
и Енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен спектрометър EDX-720 в процеса на 
работата по Проект „Collection of gold, silver and bronze jewellery of the National 
Archaeological Institute with Museum: metallographic and technological analysis and 
digitalisation of artifacts. Foundation of a database with element compositions and technological 
characteristics of authentic Thracian pieces of jewellery of the 1st mill. B.C.” с научен 
ръководител доц. д-р Милена Тонкова; 
- Участие в съвместен проект на Националния археологически институт с музей и 
Института по физика на твърдото тяло – „Лазерни методи за диагностика в 
археологията”. Ръководител на проекта – доц. д-р Маргарита Грозева (ИФТТ). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 
- Участие с доклад „Новата апаратура в ЛАКР на НАИМ – БАН – възможности, 
резултати, перспективи” на ХLІХ-та Национална археологическа конференция – 
Несебър, 25 – 28 май 2010 г.; 
- Участие с доклад на тема „Salt and Gold – a technological point of view” в Хумболтов 
симпозиум „Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa”, Провадия, 30 
септември – 4 октомври 2010 г.; 
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- Научна среща по съвместен проект на НАИМ – БАН и ИФТТ – БАН „Лазерни методи 
за анализи в археологията”, с. Орешака, април 2010. Представяне на доклад на тема 
„Изследване на калъпа за двойна брадва от Ада Тепе”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- Yanakieva D., Tonkova M., Spiridonov E., Vergilov Z., Penkova P., X-Ray Diffraction 
method for determination of crystallite sizes of gold and silver items – New opportunities for 
archaeology and for protection against forgery – ArcheoScience, 33, 2009, p. 45 – 51; 
- Tonkova M., Penkova P., Les parures en or de la necropole thrace de Duvanli du Ve siecle 
av. J.-C.: Le cas du tumulus de Kukova- ArcheoScience, 33, 2009, p. 201 – 211; 
- Ilieva P., Penkova P., Funeral golden mask and hand with a ring. The necropolis of 
Trebenishte – ArcheoScience, 33, 2009, p. 195 – 201. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2010 г. 

 
- Penkova P., Investigation of the Technology of Production of Silver Phiales from the 
collection of NIAM – BAS. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Участие в българо-гръцки проект „Lazer inducted breakdown spectroscopy (LIBS) 
analysis of finds from Trebenishte necropolis”. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Национален кореспондент на групата за реставрация на метал в ICOM-CC. 
 
5.1. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в работна група на Министерство на културата за изработване Наредба за 
публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по 
консервация и реставрация на културни ценности; 
- Участие в работна група на Министерство на културата за изработване Наредба за 
обхвата и съдържанието на документации по извършването на консервационно-
реставрационни дейности на недвижими културни ценности;    
- Член на комисия за определяне застрахователните стойности на предмети, 
предвидени за участие в изложби „Праисторически солодобивен център Провадия-
Солницата” в НАИМ – БАН. 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
 
- Изготвяне на Протокол за състоянието на сребърен ритон с позлата от Златиница, 
съхранявана във фонда на НАИМ – БАН и предвидена за участие в съвместната с НИМ 
изложба „Съкровищата на одриските воини” от 29 юни до октомври 2010; 
- Изготвяне на коментари и предложения при работа върху общоевропейски стандарти 
за опазване на културното наследство към Българския комитет за стандартизация. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
  
- Участие в научна обработка на движими културни ценности от керамика и стъкло от 
Античен фонд на НАМ, част от постоянната експозиция в Партерна зала на НАМ. 
Оценка на състоянието, повърхностно почистване и паспортизация на предметите;  
- Съгласно Заповед № І 339/ 19.04.2010 г. – участие в работна група във връзка с 
разформироването на ІV Национална археологическа изложба „Българска археология 
2009 г.” и подготовка на експонатите за транспортиране; 
- В изпълнение на Заповед № І 896/10.08.2010 г. – участие в Работна група за 
почистване и аранжиране на витрините в Зала „Средновековие”; 
- Във връзка с подготовката на постоянната експозиция в Зала „Средновековие” на 
НАИМ – БАН бяха реставрирани и консервирани по заявка на д-р Йордан Гатев 
бронзови и сребърни гривни, сребърни наушници с позлата и сребърен кръст. 
- Подготовка на изложба „Солта е злато” в ИМ – Провадия; 
- В изпълнение на Заповед № І 1120/14.10.2010 г. – участие в Работна група за 
съставяне на Експозиционен план и реализиране на временната изложба „Тел Провадия 
– Солницата” в периода 14.10. – 25.10.2010 г, представена в залата „Временни 
експозиции” от 26.10.2010 до 30.01.2011 г. 
- Съгласно Заповед № І 1306/ 19.11.2010 г. – участие в работна група във връзка с 
организирането на ІV Национална археологическа изложба „Българска археология 2010 
г.”; 
- Опаковане за транспортиране на стенописни фрагменти от стенопис „Пророк Данаил 
и Пророк Амос” от с. Крапец, предвиден за дипломна работа на дипломант в 
специалност „Реставрация” в НХА; 
- Изготвяне на документация за извършени консервационно-реставрационни дейности. 
- Подреждане на документации за предходни консервационно-реставрационни намеси 
на предмети от НАМ; 
- Обучение на Ирина Волковска – специализант от музея в Битоля, Македония. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на обект с източник на йонизиращо лъчение; 
- Организиране дейността на Лабораторията за анализи, консервация и реставрация в 
НАИМ – БАН; 
- Участие в заседанията на Директорския съвет на НАИМ – БАН; 
- Участие в Музейния съвет на НАИМ – БАН; 
- Извършване на ежедневен и периодичен инструктаж на работещите в Лабораторията 
за анализи, консервация и реставрация в НАИМ – БАН. 
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инж. Пламен Петков Бонев – химик-реставратор 
 

  
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ  
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Обработка на резултати, получени в процеса на работата по Българо-руския проект 
„Съпоставяне на аналитични данни за състава на изделия от благородни метали в 
древни паметници от България и Русия” с научни ръководители проф. В. В. Зайков от 
Южно-Уралския Държавен университет – Русия, и ст. н. с. д-р Д. Гергова – от НАИМ – 
БАН; 
- Обработка на резултати, получени с помощта на Енергийно-дисперсивния рентгено-
флуоресцентен спектрометър EDX-720 в процеса на работата по Проекта „Collection of 
gold, silver and bronze jewellery of the National Archaeological Institute with Museum: 
metallographic and technological analysis and digitalisation of artifacts. Foundation of a 
database 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 с доклад „РФ анализ на медальона на кан Омуртаг (814 – 831) и византийски 
солиди от първата половина на ІХ век” на Втората национална конференция по 
археология, история и културен туризъм „Пътуване към България. Оттука започва 
България” – Шумен, 14 – 16 май 2010 г.; 
- Изготвяне и изнасяне на доклад „Новата апаратура в ЛАКР на НАИМ – БАН – 
възможности, резултати, перспективи” на ХLІХ-та Национална археологическа 
конференция - Несебър, 25 – 28 май 2010 г. 
- Съвместно с д-р Г. Нехризов (НАИМ – БАН) участие с доклад „Селище от ранната 
бронзова епоха от с. Седлари, общ. Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ 
на златни пластинки от обекта” на научната конференция с международно участие 
„Наука и общество” – Кърджали, 13-14 октомври 2010 г.. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

  
2.1. Научни публикации в списания и поредици: 
2.1.2. Чуждестранни: 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2010 г.: 
 
- В. Зайков, Д. Гергова, П. Хворов, П. Бонев. Состав золотых изделий Вылчитрынского 
клада (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 16, 2009, РАН, Уральское 
отделение. Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 168 – 173; 
- В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М.Н. Анкушев. Состав золотых 
изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии 
(Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, РАН, Уральское 
отделение. Институт минералогии, Миасс-Екатеринбург, 148 – 152. 
 
2.1.3. Български: 
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- V. Zaykov, D. Gergova, P. Khvorov, eng. P. Bonev. Archaeometric Studies of Thracian 
Golden Objects from the National Archaeological Museum in Sofia. – Интердисциплинарни 
изследвания, т. XXII – XXIII, 2010, БАН, Археологически институт с музей, София, 75 
– 80. 
 
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 2010 г.: 
 
- Инж. П. Бонев. РФ анализ на медальона на кан Омуртаг (814-831) и византийски 
солиди от първата половина на ІХ век. Втора национална конференция по археология, 
история и културен туризъм „Пътуване към България. Оттука започва България” – 
Шумен, 14 – 16 май 2010 г.; 
- Г. Нехризов, инж. П. Бонев. Селище от ранната бронзова епоха от с. Седлари, общ. 
Момчилград, рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластинки от обекта. Научна 
конференция с международно участие „Наука и общество” – Кърджали, 13-14 октомври 
2010 г. 
  
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи: 
 
- В изпълнение на Заповед № І 51/18.01.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в Комисия за извършване на оценка на състоянието на експонатите, 
съхранявани във фонда на НАИМ – БАН и предвидени за участие в изложбата 
„Византия. Великолепие и ежедневие” 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; 
- В изпълнение на Заповед № І 1360/07.12.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в Комисия за изготвяне на становище по предложението на фирма 
„Хаджиянкови” – ЕООД относно възможностите за уплътняване на съществуващите 
експозиционни витрини в зала „Средновековие” на НАИМ – БАН; 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни: 
 
- В изпълнение на Заповед № І 51/18.01.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
изготвяне на Протокол за оценка на състоянието на експонатите, съхранявани във 
фонда на НАИМ – БАН и предвидени за участие в изложбата „Византия. Великолепие 
и ежедневие” 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; 
 - Изготвяне на Протокол за състоянието на цедката от Златиница (инв. № 8622), 
съхранявана във фонда на НАИМ – БАН и предвидена за участие в съвместната с НИМ 
изложба „Съкровищата на одриските воини” от 29 юни до октомври 2010; 
- В изпълнение на Заповед № І 1360/07.12.2010 г. на Директора на НАИМ - БАН – 
участие при изготвянето на Протокол-становище по предложението на фирма 
„Хаджиянкови” – ЕООД относно възможностите за уплътняване на съществуващите 
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експозиционни витрини в зала „Средновековие” на НАИМ – БАН и предложения за 
укрепване на мазилките на стените под тавана и около прозорците на Залата. 

5.3. Химичен анализ с помощта на Енергийно-дисперсивния рентгено-
флуоресцентен спектрометър EDX-720 на: 
 
- 2 бр. медни телчета от обект 14 на АМ „Тракия”, по заявка на ст. н. с. д-р Бони 
Петрунова;  
- Стопилки и керамични поти от сектор „Южен” на хълма Трапезица, В. Търново, по 
заявка на н. с. д-р Деян Рабовянов – филиал на НАИМ – В. Търново; 
- Златния медальон на хан Омуртаг и 3 златни византийски солида от първата половина 
на ІХ в., по заявка на ст. н. с. д-р Иван Йорданов – филиал на НАИМ – Шумен; 
- Каменни чукалки и хаван от Поповско и Ямболско, по заявка на Станимира Танева; 
 - Оловен къс, стопилка и шлаки от желязно производство от Велики Преслав – обект 
„Владетелска църква”, по заявка на н. с. Петър Димитров; 
- Позлатена бронзова апликация от църква №51, Външен град – Плиска, по заявка на 
н.с. Радослав Василев; 
- 2 бр. посребрени бронзови римски монети от първата половина на ІV в., по заявка на 
проф. Веселина Инкова; 
- 9 бр. сребърни и билонови римски монети от с. Скобелево, по заявка на Емилия 
Иванова; 
- 22 бр. бронзови, 2 бр. оловни и 1 керамичен предмет от с. Одърци, Добричко, по 
заявка на проф. Людмила Дончева; 
- Цинкова тежест и бронзова статуетка по заявка на ст.н.с. д-р Боряна Русева; 
- Пръст от могили № 2, 3 и 5 и кости с „охра” от ранносредновековен комплекс 
Кабиюк, по заявка на Росица Миткова – координатор по проект СКИН 1009 с МОН; 
- Шлака от бронз от обект при с. Седлари, Кърджалийско, по заявка на д-р Георги 
Нехризов; 
- Фрагмент от керамичен съд с налепи от обект „Ранно вътрешно укрепление” – 
Плиска, по заявка на доц. д-р Павел Георгиев – филиал на НАИМ – Шумен; 
- 4 бр. „сребърни” римски монети – фалшификати, по заявка на доц. д-р Б. Божкова. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- В изпълнение на Заповед № І 1291/16.11.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие при представянето на дареното от Правителството на Япония на НАИМ 
оборудване пред новоназначения японски посланик в България; 
 
 8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- През 2010 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 – БАН изложби, а именно: 

- Консервация и реставрация на 9 железни и 1 бронзов предмет от обект 
„Трапезица – Сектор Южен”, по заявка на н. с. д-р Деян Рабовянов – филиал „В. 
Търново”; 
- Съгласно Заповед № І 339/ 19.04.2010 г. – участие в работна група във връзка с 
разформироването на ІV Национална археологическа изложба „Българска 
археология 2009 г.” и подготовка на експонатите за транспортиране; 
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- Консервация и реставрация на 4 бр. железни предмета от фонд 
„Средновековие”, по заявка на д-р Йордан Гатев;  
- В изпълнение на Заповед № І 896/10.08.2010 г. – участие в Работна група за 
почистване и аранжиране на витрините в Зала „Средновековие”; 
- Във връзка с подготовката на постоянната експозиция в Зала „Средновековие” 
на НАИМ – БАН бяха реставрирани и консервирани по заявка на д-р Йордан 
Гатев: 

 1. Железни мистрии – 2 бр.; 
 2. Желязна изземка; 
 3. Железни ключове – 3 бр.; 
 4. Железен катинар; 
 5. 10 бр. бронзови амулета; 
 6. 1 кремъчен с железен обков амулет; 
 7. Желязно ножче; 
 8. Бронзова обица; 
 9. Бронзов пръстен; 
10. 5 бр. бронзови кръстове; 
11. 3 бр. железни кръстове; 
12. 1 оловен кръст; 
13. 3 бр. железни брадви; 
14. Бронзов ключ. 

 
- В изпълнение на Заповед № І 1120/14.10.2010 г. – участие в Работна група за 
съставяне на Експозиционен план и реализиране на временната изложба „тел 
Провадия – Солницата” в периода 14.10. – 25.10.2010 г, представена в залата 
„Временни експозиции” от 26.10.2010 до 30.01.2011 г.; 
- Съгласно Заповед № І 1306/ 19.11.2010 г. – участие в работна група във връзка 
с организирането на ІV Национална археологическа изложба „Българска 
археология 2010 г.”; 
- Изготвяне на фото- и архивна документация за реставрираните и консервирани 
експонати. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

- Отговорник по безопасност и здраве при работа в Комитета по условия на труд 
на НАИМ – БАН; 
- Участие в заседанията и изготвяне на Протоколите на Комитета по условия на 
труд в НАИМ – БАН; 
- Съгласно Заповеди № І 118/04.03.2009 г. и № І 870 / 22.07.2010 - провеждане на 
Началния инструктаж в НАИМ – БАН; 
- Участие в Комисия за извършване на проверка по спазване на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд в Административната сграда на 
НАИМ – БАН; 
- В изпълнение на Заповед № І 91/04.02.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
Председател на Комисия за изготвяне на Справка за помещенията в сградите на 
НАИМ – БАН; 
- В изпълнение на Заповед № І 94/05.02.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в Комисия за предложение за подходящи работни места и длъжности за 
трудоустрояване в НАИМ; 
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- В изпълнение на Заповед № І 520/15.05.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН 
– Председател на Комисия за инвентаризация на ДМА и нематериални активи и 
на материални запаси в НАИМ – БАН; 
- Отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи, консервация 
и реставрация в НАИМ – БАН; 
- Съгласно Заповеди № І 118 / 04.03.2009 г. и № І 869 / 22.07.2010 г. – 
провеждане на периодичното обучение-инструктаж на служителите, работещи в 
среда на йонизиращи лъчения от Лабораторията за анализи, консервация и 
реставрация в НАИМ – БАН;  
- Участие в заседанията на Директорския и Музейния съвет на НАИМ – БАН 
при отсъствие на Ръководителя на Лабораторията. 

  
 

Мария Тасева Кирова – консерватор-реставратор 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участие в археологически проучвания на надгробна могила при с. Братя Даскалови с 
ръководител ст. н. д-р Милена Тонкова; 
- Участие в археологически проучвания по АМ „Тракия” край с. Седларе, Кърджали с 
ръководител Катя Меламед. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи: 

 
- Участие в Комисия по изпълнение на Заповед № І 2/04.01.2010 г. за извършване 
преместването на частта от Античен фонд, съхранявана в ст. № 7, 1 етаж в ст. № 3, 2 ет. 
в сградата на НАИМ;  
- Участие в Комисия по изпълнение на Заповед № І 635/15.06.2010 г. за извършване 
оглед и изготвяне пълен опис на документите, съхранявани от помощник-директора по 
административните въпроси Паулин Попов по повод предстояща инспекция на 
основание чл. 275, ал 1 и предаване на документите с приемно-предавателен протокел 
на г-жа Надя Николова, изпълняваща длъжността пом. Директор по 
административните въпроси; 
- Участие в Комисия по изпълнение на Заповед № І 974/27.09.2010 г. за изготвяне 
протокол с оценка на състоянието на паметник (троен златен кръст от Плиска) във 
връзка с участие в изложба „Въпрос на вяра: реликви и реликварии от Средните 
векове”, която ще се проведе в Музея на изкуствата в Кливланд, САЩ, Музея на 
изкуствата „Уолтърс” в Балтимор, САЩ и Бритиш музеум, Лондон, Великобритания; 
- Участие в Комисия за извършване оглед и изготвяне на протокол за състоянието на 
каменните паметници, определени за включване в договор за временно експониране в 
Кафе „Музеум”. 
 
 8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Праистория” по заявка на Станимира 
Танева; 
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- Консервация и реставрация на находки от Античен фонд по заявка на Павлина 
Илиева; 
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Средновековие” по заявка на Йордан 
Гатев; 
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Нумизматика” по заявка на 
Мирослава Доткова; 
- Участие в работна група за опаковане и транспортиране на експонати от музеи, 
участващи в ІV Национална археологическа изложба „Българска археология 2009 г.”, 
до НАИМ – БАН гр. София; 
- Подготовка на паметниците от изложбата „Аполония Понтийска. Археологически 
проучвания 1946 – 2009 г” и транспортирането им от НАИМ – БАН, гр. София до РИМ, 
гр. Созопол; 
- Консервация и реставрация на експонати за временната изложба „Българска 
археология 2009 г.”; 
- Участие в работна група за съставянето на експозиционен план и реализирането на 
временна изложба „Аз писах...” Българска кирилска епиграфика. История на камък» 
(Заповед № І 214/15.03.2010 г.); 
- 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; 
- Участие в работна група за разформироване на ІV Национала археологическа 
изложба, подготвянето на експонатите за транспортиране и връщането им по музеите, 
взели участие в изложбата (Заповед № І 399/19.04.2010 г.); 
- Изготвяне на доклади за актуалното състояние на паметниците от Античен фонд в 
Партерна зала на НАИМ, които се попълват в научните паспорти. Изготвяне на научна 
паспортизация и електронна обработка на всеки паметник (Заповед № І 622/10.06.2010 
г.); 
- Консервация и реставрация на находки от археологически проучвания по АМ Тракия, 
с. Седларе - Кърджали; 
- Консервация и реставрация на находки от разкопки на обект „Владетелска църква” -
Велики Преслав; 
- Участие в работна група, която да прибере и освободи 10 бр. Витрини - късен бронз-
ранножелязо в Централната зала на НАИМ във връзка с подготовката на временна 
изложба „Непознатия Несебър”. 
 
 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.); 
 - Представител на работещите и служещите в Комитета по условия на труд в НАИМ – 
БАН. 
 

 
Севдалина Иванова Нейкова – консерватор-реставратор 

  
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Участие в археологически проучвания във връзка с изграждане на Метростанция № 8 
по метро-направление север – юг. Спасително проучване на църква с три слоя 
стенописи. Участие в консервационни дейности разслояване, и трансфер на 
стенописните фрагменти и подготовка на църквата за нарязване на части, опаковане и 
съхранение извън зоната на археологическите проучвания. Ръководители на 
археологическите проучвания – Снежана Горянова (НАИМ – БАН) и Марио Иванов 
(НАИМ – БАН). Ръководител на спасителното проучване на църквата – реставратор 
Владимир Цветков. 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Специализация във Valamo Conservation Center, New Valamo, Финландия, 15 
септември – 10 октомври 2010. Тема на специализацията – „Повторни реставрационни 
намеси върху руски икони от 18 и 19 век от манастирите New Valamo във Финландия и 
Valaam в Русия”; 
- Участие в проект „Старите български столици Плиска и Велики Преслав и техните 
околности”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, Дог. ДО 02-269/18.12.2008 г. 
Анализи на химичен състав с рентгенова прахова дифракция, проведени съвместно с 
ст.н.с. II ст. Даниела Ковачева и Владимир Цветков в Лаборатория по химия на 
твърдото тяло и рентгенов анализ в Институт по обща и неорганична химия – БАН на 
химичен състав на глина и глазури на 24 керамични фрагмента, открити по време на 
археологически проучвания във Велики Преслав през 2009 г. и белоглинени керамични 
облицовъчни плочки, открити при археологически проучвания на Тузлалъка през 1968 
г.; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на глина и глазури от десет керамични фрагмента от 
археологическите проучвания във Велики Преслав; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на глина от двадесет и един фрагмента от 
белоглинена керамика, произхождащи от археологическите проучвания във Велики 
Преслав, намерени на хълма Тузлалъка през 1968 г.; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на глина от три фрагмента белоглинена керамика за 
стенна украса от археологическите проучвания във Велики Преслав, част от 
постоянната експозиция на НАМ; 
- Проучване на произход и исторически данни за мозаична икона „Св. Богородица 
Одигитрия” от постоянната експозиция на НАМ; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на глазури на три панички за стенна украса от 
църквата „Св. Четиридесет мъченици” в гр. Велико Търново, част от постоянната 
експозиция на НАМ; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на червени пигменти от четири амфори от о. Тасос, 
част от Античен фонд на НАМ; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на пигменти от църковна маса с дърворезба и 
полихромия с инв. № 223, част от фонд „Средновековие” на НАМ; 
- Анализ на химичен състав с енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 Shimadzu на пигменти от стенописи от църква, открита по 
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време на археологически проучвания във връзка с изграждане на Метростанция № 8 по 
метро-направление север – юг. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Конференция и семинар, част от 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”. Представяне на доклад на тема „Ten agents of deterioration for the 
objects from the permanent exposition of national archaeological museum in Sofia, Bulgaria”, 
гр. София, май 2010; 
- Национална конференция на реставраторите в България и изложба „Форум 
Реставрация” в Министерство на културата, гр. София, април 2010 и гр. Велико 
Търново, ноември 2010. Презентация на два постера – „Десет агента на разрушение за 
предметите от постоянната експозиция на Национален археологически музей” и 
„Трансфер на два стенописни фрагмента от апсидата на църква от крепост край гр. 
Ракитово” (представен съвместно с д-р Иван Ванев – Институт по изкуствознание към 
БАН); 
- 49-та Национална археологическа конференция, гр. Несебър, май 2010. Съвместен 
доклад с членовете на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ на 
тема „Възможности на новата апаратура в Лаборатория за анализи, консервация и 
реставрация в НАИМ – перспективи и постигнати резултати”; 
- Научна среща по съвместен проект на НАИМ – БАН и ИФТТ–БАН „Лазерни методи 
за анализи в археологията”, с. Орешака, април 2010. Представяне на доклад на тема 
„Лазерно почистване в реставрацията”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2010 г. 
 
- С. Нейкова. Изследване на стенописни фрагменти от археологическите проучвания на 
Царския дворец и Владетелската църква във Велики Преслав. Технология на 
изпълнение и анализ на използваните пигменти. Списание „Археология”, 3-4, 2010. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти 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”. Изготвяне на 
оценка относно 25 вида агенти на риск, засягащи обектите в постоянната експозиция на 
НАМ. Оценка на видовете риск, изчисление на процент засегнати колекции от всеки 
рисков агент, оценка на последствията за колекциите. Изчисление на най-големите 
рискове, засягащи постоянната експозиция на НАМ.  
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
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- Членство в ICOM; 
- Членство в АРБ – Асоциация на консерваторите/ реставраторите в България, част от 
ЕССО – European Confederation of Conservator – Restorers’ Organizations. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в междуведомствена работна група към Министерство на културата за 
проекти и реализации по изпълнението им във връзка с изграждане на Метростанция № 
8 по метро-направление север-юг по отношение на възможностите за повишаване 
степента и начина на защитата, опазването и социализацията на археологическото 
наследство в урбанистичното ядро на столичния център. Обсъждане и изготвяне на 
обща програма за необходимите проучвателни работи за осигуряване на изходни данни 
за изготвяне на съответните задания за проектиране и изпълнение на всички части на 
базовия проект върху принципите на интегрираната консервация с цел възможност за 
експониране in situ на урбанистичната система на археологическите структури на 
антична Сердика и съвременния столичен център; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на златен кръст-реликвиар от Плиска и 
керамична икона „Св. Теодор Стратилат”, във връзка с участието на експонатите в 
изложба „Византия. Великолепие и ежедневие”, организирана от Център за изкуство и 
изложби на Федерална Република Германия, Бон и и Римско-германски централен 
музей в Майнц; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на златен кръст-реликвиар от Плиска и 
керамична икона „Св. Теодор Стратилат”, след връщане на експонатите от изложба 
„Византия. Великолепие и ежедневие”,организирана от Център за изкуство и изложби 
на Федерална Република Германия, Бон и и Римско-германски централен музей в 
Майнц; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на 92 експоната от НАИМ – БАН, филиал 
на НАИМ – Велико Търново, РИМ Велико Търново, НИАР Плиска, РИМ – Шумен и 
АМ Велики Преслав, предвидени за участие в изложба „Реликви на българската 
държавност от VII век до 1946 година” в сградата на Парламент на Република 
България; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на експонати от Златиница, във връзка с 
подготовката на експонатите за участие в изложба „Съкровищата на одриските царе” в 
Национален исторически музей; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на две каменни оброчни плочи, една 
сграфито паница и пет фрагмента от керамични чинии с монограми Участие в 
организиране на изложба „Археологията среща бизнеса”, представена на Есенен 
пловдивски панаир от 27.09.2010 г. до 7.10.2010 г.; 
- Член на комисия за оценка на състоянието на 200 керамични съда и находки, 
предвидени за участие в изложби „Праисторически солодобивен център Провадия-
Солницата” в ИМ Провадия, 14.10.2010 г. – 25.10.2010 г. и в НАИМ - БАН в периода 
26.10.2010 – 30.01.2011 г.; 
- Члена на комисия за възможности за уплътняване на съществуващите експозиционни 
витрини в зала „Средновековие” на НАМ. 
 
5.1.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, 
рецензии за научни степени и звания и др. подобни 
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- 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; 
- Изготвяне на становище за състоянието на керамична икона „Св. Теодор Стратилат” и 
необходимостта от прекратяване на участието на експоната във временни изложби, 
свързани с транспортирането му, поради опасност от частично разрушение на 
възстановките на липсващите оригинални части на иконата; 
- Изготвяне на становище и препоръка относно ремонт на помещение за съхранение на 
икони, фрагменти от иконостаси и дървени предмети с полихромия, част от фонд 
„Средновековие” на НАИМ. Становището включва: оценка на състоянието на 
помещението; оценка на влияние на съществуващите условия върху обектите, 
съхранявани в него; общоприети норми и изисквания за дълготрайно съхранение на 
обекти от дървесина; мерки за изнасяне на предметите от помещението и временното 
им съхранение до приключване на необходимите ремонтни дейности в помещението; 
необходима ремонтна дейност на помещението: видове обработка на под, стени, 
прозорци, таван, врати, изграждане на вентилация, климатизация на помещението, 
изолация на тръби, контрол на температурата и влажността в помещението, шкафове и 
лавици, осветление, опаковъчни материали, достъп до помещението и периодичен 
контрол на състоянието на експонатите, съхранявани в него; 
- Изготвяне на становище, относно необходимост от провеждане на анализи с 
рентгенова прахова дифракция на керамични фрагменти от археологически проучвания 
във Велики Преслав; 
- Изготвяне на становище относно датировка на църква, открита по време на 
археологически проучвания във връзка с изграждане на Метростанция № 8 по метро-
направление север-юг, на база на проведени анализи на химичния състав на пигменти, 
използвани в стенописните слоеве на църквата. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 

 
- Участие в научна обработка на движими културни ценности от керамика и стъкло от 
Античен фонд на НАМ, част от постоянната експозиция в Партерна зала на НАМ. 
Оценка на състоянието, повърхностно почистване и паспортизация на предметите; 
- Преместване на част от Античен фонд на НАМ в ново помещение. Инспектиране на 
състоянието, повърхностно почистване и опаковане на предмети от керамика, метал и 
стъкло; 
- Освобождаване на каси във фондохранилище „Трезор” и преместване на предметите 
от тях във фонд „Средновековие” на НАМ; 
- Участие в организиране на изложба и подготовка на експонати от НАИМ, РИМ 
Шумен, филиал на НАИМ – Велико Търново и АМ Велики Преслав „По стъпките на 
историята. Свидетелства от старите столици” в сградата на Президентство на 
Република България. Извършване на консервационни дейности и опаковане на 
експонатите за транспортиране; 
- Участие в организиране на изложба и подготовка на 92 експоната от НАИМ – БАН, 
филиал на НАИМ – Велико Търново, РИМ Велико Търново, НИАР Плиска, РИМ 
Шумен и АМ Велики Преслав, предвидени за участие в изложба „Реликви на 
българската държавност от VII век до 1946 година” в сградата на Парламент на 
Република България. Извършване на консервационни дейности и опаковане на 
експонатите за транспортиране; 
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- Подготовка на експонати за участие в изложба „Българска археология 2009”. 
Консервационни дейности по десет керамични съда от археологически проучвания по 
трасето на автомагистрала Тракия, гр. Кермен. Ръководител на археологическите 
проучвания – Красимир Ников (НАИМ – БАН); 
- Участие в организиране на изложба „Праисторически солодобивен център Провадия-
Солницата” в ИМ Провадия, 14.10. 2010 г. – 25.10. 2010 г. и в НАИМ – БАН, 26.10.2010 
– 30.01.2011. Реставрация на 28 керамични съда от археологически проучвания в ТЕЛ 
Солницата, Провадия. Ръководител на археологическите проучвания – Васил Николов 
(НАИМ – БАН). Подготовка на експонати от керамика, кост и кремък за участие в 
изложбата и опаковане за транспортирането им до гр. Провадия и до гр. София; 
- Участие в организиране на изложба „Археологията среща бизнеса”, представена на 
Есенен пловдивски панаир от 27.09.2010 г. до 7.10.2010 г. Консервационни дейности по 
две каменни оброчни плочи, една сграфито паница и пет фрагмента от керамични 
чинии с монограми, предвидени за участие в изложбата. Опаковане на експонатите за 
транспортиране до гр. Пловдив; 
- Консервационни дейности по обекти от камък от фонд „Каменни паметници”, на 
НАМ, предвидени за участие в изложба „Аз писах ... Българска Кирилска епиграфика” 
в НАИМ; 
- Реставрационни дейности по три керамични съда, собственост на ИМ Чирпан от 
тракийско селище Халка Бунар, с. Г. Белево. Ръководител на археологическите 
проучвания - Милена Тонкова. Подготовка на съдовете за участие в изложба 
„Българска археология 2009”; 
- Реставрационни дейности по керамичен бюст на Зевс, собственост на РИМ Пловдив. 
Подготовка на обекта за участие в изложба „Българска археология 2009”; 
- Консервационни дейности върху икона от гр. Несебър „Св. Богородица с Младенеца” 
и обекти от керамика, камък и метал от постоянната експозиция на НАМ. Подготовка 
на експоната за участие в изложба „ По стъпките на историята. Свидетелства от старите 
столици”, в сградата на Президентство на Република България; 
- Реставрация на керамична лампа от Античен фонд на НАМ, част от постоянната 
експозиция на НАМ; 
- Реставрация на църковна маса с дърворезба и полихромия от фонд „Средновековие” 
на НАИМ (Инв. № 223); 
- Реставрация на керамичен лекит, част от Античен фонд на НАМ и от постоянната 
експозиция на НАМ; 
- Консервационни дейности по двойна каменна херма от фонд „Каменни паметници” на 
НАМ, инв. № К8520; 
- Опаковане за транспортиране на стенописни фрагменти от стенопис „Пророк Данаил 
и Пророк Амос” от с. Крапец, предвиден за дипломна работа на дипломант в 
специалност „Реставрация” в НХА; 
- Реставрация на два керамични съда от археологически проучвания на могила при с. 
Седларе. Ръководител на проучванията – Ана Радунчева (НАИМ – БАН); 
- Консервационни дейности по два съда от археологически проучвания край с. Златна 
Ливада, обект „Бялата вода”. Ръководител на археологическите проучвания – Татяна 
Стефанова (НАИМ – БАН); 
- Реставрация на керамичен капак от Дрянова могила, с. Езеро. Ръководител на 
археологическите проучвания – Татяна Стефанова (НАИМ – БАН). 
- Подреждане на документации за минали реставрационни намеси на предмети от 
НАМ; 
- Реставрационни дейности по обекти, част от постоянната експозиция на НАМ, 
експонирани в зала „Средновековие” на НАМ: 
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- Реставрация на мозаична икона „Св. Богородица Одигитрия” от 
Мармараереглиси с инвентарен № 5256; 
- Консервация на 55 обекта от кост; 
- Повърхностно почистване на каменни капители от Велико Търново с 
инвентарни номера 1489, 5965, 6001 и каменни капители от Велики Преслав с 
инвентарни номера 1955, 3395, 295; 
- Повърхностно почистване на две мраморни преградни плочи от Велики 
Преслав с инвентарен № 369; 
- Почистване на повърхността и изпълнение на нова цветова възстановка 
върху стари китове на мраморен релеф „Благославящ Христос” от Несебър с 
инвентарен № 1092; 
- Почистване на десет керамични плочки от стенна декорация от Велики 
Преслав; 
- Повърхностно почистване на 32 броя метални кръстове - енколпиони; 
- Почистване и укрепване на 10 броя стенописни и мозаични фрагменти и 
фрагменти от стенна украса от църквата Св. 40 мъченици, гр. Велико Търново; 
- Повърхностно почистване и отстраняване на следи от стари лепенки на 
декоративни плочи и колонки с гнезда за инкрустация от Велики Преслав с 
инвентарни номера 2505, 1005, 2478, 2506, 2487; 
- Повърхностно почистване на ажурна розета от Велики Преслав с 
инвентарен номер 4666; 
- Реставрация на костен рог с инв. № 4010, керамичен фрагмент с рисунка с 
инв. № 5927, и каменен светилник с изображение на шаман с инв. № 2153; 
- Реставрация на три фрагмента белоглинена керамика с възстановки от 
витрина № 7; 
 - Консервация на две сграфито чинии с инвентарни номера 5899 и оп. 74II/44, 
керамична дръжка с надпис с инв. № 4623, керамична плоча с надпис от Велики 
Преслав с инв. № 4676, белоглинена плоча с кръст от Велики Преслав с инв. № 
НА.п.43, четиринадесет броя белоглинени керамични плочки с надписи от 
Велики Преслав; 
- Почистване на вертикални и хоризонтални талашитени експозиционни 
плоскости и поставки; 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 
- Ръководител на работна група за обновяване на зала „Средновековие” в НАМ. 
Обновяването включва намиране на възможни решения за уплътнение на витрините в 
залата, почистване на експозиционната площ в залата, избор на нови експонати, 
предвидени за включване в постоянната експозиция в залата, консервационно-
реставрационни дейности по всички експонати и Средновековие и връщането им по 
места; 
- 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 и за обновяване 
на зала „Средновековие” на НАМ и закупуване на различни видове мострени 
уплътнения за стъкло; 
- Консултации с представители на фирми за изработване на музейни витрини и 
изпълнение на безконтактни стъклени фасади във връзка с уплътняване на витрините в 
зала „Средновековие” на НАМ; 
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- Съдействие с превод на италиански език на начален инструктаж на Иления Галлучо, 
стажант в отдел „Експозиции” на НАИМ. 
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II.12. БИБЛИОТЕКА НА НАИМ – БАН 
 

През отчетната година в библиотеката при НАИМ са постъпили общо 476 тома 
инвентирана литература на стойност 419 535.21 лв. 

Книжният фонд на библиотеката до 31.12.2010 г. е 71 537 тома инвентирана 
литература, като фондът на библиотеката при АИ е 52 252 тома, а на библиотеката при 
АМ е 19 285 тома. В библиотеката при АИ са регистрирани 548 читатели и са издадени 
55 бр. нови читателски карти на обща стойност 254 лв. В библиотеката при АМ са 
регистрирани 263 читатели. 

През отчетната година са получени 282 тома по книгообмен чрез редовните ни 
книгообменни връзки. Допълнително по този начин е набавена литература от Центъра 
за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”, Института по тракология, 
Регионалния Археологически музей в гр. Пловдив, Историческия музей – Благоевград, 
филиала на НАИМ – Шумен, библиотеката при НБУ, лично от проф. Василка Тъпкова-
Заимова и от проф. Иван Маразов. Закупени бяха от Счетоводството на НАИМ 39 бр. 
книги предложени от г-жа Сесилия Димитрова на стойност 1 275 лв., както и 4 бр. от 
книжарниците в София на стойност 116 лв. Ст. н. с. I ст. Люба Огненова-Маринова 
подари археологическа литература от своята лична библиотека. Получени са 32 тома 
дарения на археологическа литература от колеги от страната и чужбина. 

С оглед набавяне на липсващи в библиотеката издания, продължи практиката на 
ксерографиране на лични екземпляри или заети от други библиотеки. Бяха изготвени 
ксерокс-копия на следните книги: Асен Чилингиров. Българската архитектурна школа. 
4.1,2; Гръцки извори за българската история, т. 3, 1960; Лора Тасева. Българска 
топонимия; Isoria Dobrudjej; Thracian and Phrigians; Archibald, L. The Odrysian Kingdom 
of Thrace; Le grec du monde colonial antique. Actes de la Table Ron-de de Nancy. 2007. 

Редовно са получавани от Ирен Тодорова по 9 бр. от новоизлезлите издания на 
института с оглед ефективното извършване на книгообмена. Направен е списък на 
литературата за книгообмен, който е поместен в сайта на нашата институция. 
Всички постъпления в библиотеката са обработвани редовно и са поддържани 
съответната документация и каталози. Редовно е поддържана картотеката на трудовете 
на научните сътрудници. 

Поради липса на средства, ЦБ при БАН не е извършила абонирането ни за 
българската и валутната периодика за 2011 година. 

Новата и изключително важна работа, която се започна през отчетната година е 
обработката на наличния фонд на библиотеката при АИ в електронен вид. 
Новоназначената от 01.03.2010 г. Колежка Мария Никова изпълнява с особено усърдие 
поставената и задача. Целият междинен формат книги, с изключение на многотомните 
издания, за които е необходимо специално обучение, е обработен и е влезнал в 
Интернет-пространството. Обработени са 2 678 тома. Едновременно с това Румяна 
Бонева заделя и изготвя списъци на непрофилна литература, която ще бъде предложена 
за отчисление. 

Изготвени са 12 изложби на постъпила литература. 
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