
1 
 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
 

 
 

НАЦИОНАЛЕН 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

С МУЗЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
за 2011 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

София 2012 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчетът е приет от Общото събрание на учените в Националния 

археологически институт с музей – БАН на 24 януари 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска академия на науките 
Национален археологически институт с музей 
 
 
 
Годишен отчет за 2011 г. 
 
Редакционна колегия: 
Главен редактор: доц. д-р М. Гюрова, научен секретар на НАИМ – БАН, гл. ас. 
Г. Иванов, ас. П. Димитров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

С МУЗЕЙ – БАН ........................................................................................................ 4 

II. ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И МУЗЕЙНА 

ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ НАИМ – БАН ....................... 24 

II.1. СЕКЦИЯ ЗА ПРАИСТОРИЯ ............................................................................ 24 

II.2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ ...................................................... 56 

II.3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ ........................................................... 97 

II.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ .......................................... 123 

II.5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА ........................................... 149 

II.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ........... 163 

II.7. ФИЛИАЛ ШУМЕН ........................................................................................... 173 

II.8. ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ....................................................................... 198 

II.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ .................................................................................. 211 

II.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ ....................................................................................... 226 

II.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ....... 242 

II.12. БИБЛИОТЕКА НА НАИМ – БАН .................................................................. 256 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

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

 
Отчетът на Националния археологически институт с музей за 2011 година се 

изготвя в ситуация на силна и мъчителна стагнация (резултат от всеобщата финансова 
криза), както и в ситуация на последователна рестриктивна и деморализираща 
политика към БАН от страна на правителствените структури и ведомства. Без да 
подлагаме на анализ тенденцията за унизително девалвиране и маргинализиране на 
науката и стойностните й измерения в обществото, ще се опитаме да представим 
обобщено и достойно плодовете на нашия самоотвержен и само-мотивиращ ни труд на 
археолози. Археолозите, които бяха поставени в центъра на прожекторите поради 
комерсионално-амбициозни планове на политици и администратори, неспособни да 
осмислят и оценят параметрите и перспективите на нашите усилия и резултати. 

Ние се надявахме, че отличните оценки, дадени ни от Международния одит и 
последвалата атестацията сред институтите на БАН, ще затвърдят нашата солидна 
позиция сред хуманитарните научноизследователски звена на Академията и ще 
намерят адекватен материален израз. Тези надежди частично се оправдаха с 
разпределянето на бюджетната субсидия от БАН и можем да се поздравим с това 
позакъсняло, но заслуженото признание.  

Учените от НАИМ бяха най-решителни и последователни в протестните си 
действия срещу драстичните рестрикции в бюджета на БАН, които обричаха учените на 
недоимък, лишения и невъзможност да изпълняват отговорно и професионално своите 
служебни и научни ангажименти. Този справедлив протест намери широк отзвук в 
медиите и социалните мрежи, и донякъде (но НЕ достатъчно) – в дневния ред на 
между-институционалния диалог и структурите на гражданското общество. 
 
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО  
 
1.1. 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. 
 
1.2. Спецификата на нашата работа предопределя нейната широка чуваемост и 
видимост в национален и международен 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 
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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.  
 
1.3. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН „Стратегически 
направления и приоритети на научната политика 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; 
- 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 6 януари 2012 г. на официална 
церемония в сградата на Националния археологически институт с музей при 
Българската академия на науките в София заместник-министър арх. Г. Стоев 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: 

- Гл. ас. д-р Христо Попов (НАИМ – БАН); 
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- Гл. ас. д-р Красимир Ников (НАИМ – БАН); 
- Гл. ас. д-р Георги Нехризов (НАИМ – БАН); 
- Доц. д-р Тотко Стоянов (СУ „Св. Кл. Охридски);  
- Доц. д-р Павлина Владкова (РИМ – В. Търново). 
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. 

През 2011 г. бяха отличени с награди на Министерството на културата и двама 
видни учени-медиевисти, чиято дългогодишна научно-изследователска дейност е 
свързана с НАИМ-БАН: проф. Димитър Овчаров, удостоен с орден „Кирил и Методий” 
за приноси в развитието на българската култура, както и проф. В. Нешева – удостоена с 
награда „Златен век” за приноси в развитието на българската култура.  

 
1.4. НАИМ е национален център и координатор на всички теренни археологически 
проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол 
над тях. Националният археологически музей е най-големият и най-старият в България 
и играе основна роля като един от най-важните центрове в страната за популяризиране 
миналото на днешните български земи. В Музея се разработват научно-експозиционни 
планове, осъществява се научна обработка на музейните колекции и подготовка на 
корпуси, консултантска и рецензионна дейност, научни музейно-образователни 
програми по история и изкуство, предназначени за училищата. Успешно функционира 
компютърна информационна система (KIOSK) за посетителите. 

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

Към НАИМ функционира Съвет за теренни проучвания, обсъждащ 
предложенията и предлагащ на Министъра на културата разрешенията за провеждане 
на археологически проучвания в страната. Председател на Съвета за теренни 
проучвания 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 СУ „Кл. Охридски.” 
НАИМ осъществява контрол и над качеството на провежданите археологически 
проучвания чрез действащи комисии, които посещават археологическите обекти по 
време на проучването им. 

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

Националната информационна система „Археологическа карта на 
България”, чието функциониране на национално ниво е задължително съгласно 
наложилата се международна практика и документи, бе създадена и разработена изцяло 
по инициатива на специалисти от НАИМ през 70-80 години на XX в. В момента тя 
изцяло се поддържа и функционира в НАИМ. Съхраняваните в нея данни са основа 
както на чисто изследователски дейности, така и на дейности по опазването на 
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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 музеи в 
страната, от МВР, МРРБ, Министерство на икономиката, Национална агенция пътна 
инфраструктура, съдебните органи и др. компетентни институции. Предприети са 
конкретни технически стъпки по усъвършенстването на базата данни и оперирането с 
нея, създадената онлайн форма за попълване на картони функционира все по-успешно. 
 
1.6. НАИМ e една от водещите институции в приложението на 
интердисциплинарните и археометрични изследвания, като осъществява активно 
неформално и формално сътрудничество с редица институти в рамките на БАН и 
извън него, като в много случаи поставя началото на развитието на нови направления. 
Такива са изследванията в областта на геоархеологията, геофизиката, археомагнетизма, 
палеосеизмиката, антропологията, палеозоологията, дистанционните методи в 
археологията, съвместните историко-археологически изследвания, лабораторни 
анализи, и др. Тясно сътрудничество се поддържа с Института по геология, Института 
по геофизика, Института по история, Института по морфология, Института по фолклор, 
Институт по космически изследвания, Природонаучния музей и др. Нараства броят на 
сключените или подготвени са сключване договори за дългогодишно двустранно 
сътрудничество, с оглед осъществяването на системни и задължителни 
интердисциплинарни изследвания в различните етапи на археологическото изследване. 

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 използване на Лазерна 
аблация и масспектрометрия в индуктивно свързана плазма (LA-ICP-MS)”. Закупената 
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 остави сътрудничеството с 
другите национални, регионалните и общински музеи в страната, както и университети. 

Изследователската дейност на НАИМ играе основна роля и в решаването на 
задачите по устойчивото развитие на страната при използване на археологическото 
наследство. Поради изключителните проблеми в областта на културното 
законодателство, НАИМ, чрез свои представители, активно участва в изследването и в 
работата по подобряване на правната уредба в Република България и нейната 
хармонизация със законодателството на Европейския съюз. 
 
1.7. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата. 
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1.7.1. Чрез дейността си и с богатата база от данни и специалисти НАИМ подпомага 
работата на редица държавни и правителствени институции, както и органите на 
сигурността. На първо място дейностите на НАИМ подпомагат Министерството на 
културата в професионалното и ефективно управление на археологическото наследство 
на България. Съществено е сътрудничеството на НАИМ и с МРРБ, АПИ, НКЖИ, 
Министерството на икономиката, Министерство на правосъдието, МВР, и др., чрез 
експертни оценки, осъществяване на спасителни археологически проучвания по 
инфраструктурни проекти, експертизи, становища, предоставяне на данни, и т. н. 

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

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

Участието в инфраструктурните проекти по линия на АПИ, БДЖ, Метрополитен 
– София, Набуко и др. е пряк принос на НАИМ в навременното осъществяване на 
инфраструктурните проекти от най-решаващо значение за развитието на страната. 
 
1.7.2. Проекти свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи 
държавата и обществото, финансирани от национални институции: 

Като активност в този раздел може да се отчете реализацията на три проекта: 
„София – Сердика – Средец – културна столица на Европа 2019 г. Принос към 
проучването и популяризиране на културното й наследство”, към Столична програма 
Култура 2011 с нейно финансиране; „Византия и България. Православната 
цивилизация”, към Министерство на Културата; Програма за подкрепа на проекти в 
областта на музейното дело и изобразителните изкуства и „Достъпна среда в 
Националния археологически музей” към Агенцията за хората с увреждания, 
Министерство на Труда и социалната политика. 

Проектът „София – Сердика – Средец – културна столица на Европа 2019 г. 
Принос към проучването и популяризиране на културното й наследство” към СПК 
2011 включваше три подцели: 

Експозиции: („България във Византийския свят”, „Българските земи през 
Средновековието” и „EΓΡΑΨΑ. SCRIPSI. АЗ ПИСАХ”) и каталози  към изложбите 
(„Bulgaria in the Byzantine World”, „Византийски монети и печати”, „EΓΡΑΨΑ. SCRIPSI. 
АЗ ПИСАХ.”), посветени на Международния конгрес по Византийски изследвания 
проведен в август 2011 г., чийто съорганизатор бе НАИМ. 

50 Юбилейна Национална археологическа конференция – проведена от 26 до 
28 май 2011. В организирането й взеха участие учени и специалисти от НАИМ – БАН, 
както й представители на партньорите – съорганизатори. 

Приобщаване на всички социални групи ученици от втори клас на 
общообразователните, частните и специализираните училища към проблемите на 
културно-историческото наследство на столицата и страната - дейностите в тази група 
включваха запознаване на децата с постоянната експозиция на НАИМ-БАН, 
популяризиране на дейността на Националния археологически музей, с дейността на 
професионалните археолози. 

Проектът „Византия и България. Православната цивилизация.” към 
Министерство на Културата – частично финансиран от МК. Проектът включваше 
създаването на изложбата „България във Византийския свят”, която да представи в 
залите на НАИМ най-забележителните паметници на византийската култура, 
произхождащи от българските земи и да се издаде каталог на английски език. 
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Организирането й беше във връзка с предвидените дейности на НАИМ, посветени на 
Международния конгрес по Византийски изследвания. 

Реализацията на проекта „Достъпна среда в Националния археологически 
музей” към Агенцията за хората с увреждания беше свързана със закупуването на 
верижен стълбищен транспортьор от типа стълбищен робот, тъй като за монтирането 
на платформен лифт и стълбищна платформа за хора с увреждания се изискваше 
промяна на вътрешния архитектурен облик на музея. 

 
В рамките на НАИМ през отчетната година бяха реализирани 13 проекта, 

финансирани от Национални фондове, договори с министерства и други ведомства. 
 

***до 3 най-значими проекта свързани с общонационални и оперативни 
дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални 
институции: 

 
1. Издирване на археологически обекти по трасето на газопровода „Набуко” 

(ръководители – доц. д-р Л. Вагалински, д-р Г. Нехризов). 
Проектът е възложен от Химкомплект Инженеринг АД във връзка с 

предстоящото изграждане на газопровода „Набуко”. Издирването обхвана цялото трасе 
на газопровода на българска територия с проектна дължина 415 км в  коридор с ширина 
50 метра. Изследвани бяха и зони извън трасето, предвидени за поддържащата 
инфраструктура. 
 Ръководител на археологическия проект е доц. д-р Людмил Вагалински, 
координатор на проекта – д-р Георги Нехризов. Проучванията бяха осъществени от 6 
екипа, всеки от които работеше в определен сектор от трасето. Екипите се ръководиха 
от млади учени от НАИМ-БАН с включени и преподаватели, докторанти, магистри и 
студенти от Софийски и Нов български университет. 

При проучванията по трасето на газопровода „Набуко” беше въведена  за пръв 
път при инфраструктурен проект в България  нова методика за тотални издирвания на 
археологически обекти с приложение на ГИС технологии. За реализацията на проекта 
бяха осигурени мобилни навигационни устройства Juno, с инсталиран мобилния 
софтуер на ESRI ArcPad и екипите преминаха обучение за работа с тях. Резултатите от 
теренната работа бяха систематизирани в разработена под ESRI ArcGIS гео-база данни. 
По време на работа се набираше информация за покритата територия, регистрираните 
обекти и структури, установените артефакти и дисперсията им, характеристиките на 
изследвания терен и много други данни. След обработка тези данни ежедневно се 
подаваха на ГИС администратора, който ги обобщаваше и въвеждаше в общата гео-
база данни. Стриктното прилагане на методиката от всички екипи позволи създаването 
на прецизна документация, отразяваща точно местоположението и границите на 
локализираните обекти. 

Работата на терен отне един месец – април 2011 г. В резултат на издирванията 
бяха регистрирани общо 110 археологически обекти. За всеки от тях са определени 
мерки за защита, подадени са ориентировъчни данни за времето и средствата, 
необходими за проучването им. Новооткритите обекти се въвеждат в АИС”АКБ”, а 
информацията за вече известните се актуализира. 

 
2. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата (5500-4200 г. 

пр. Хр.) (ръководител –  проф. дин В. Николов)  
Разкопките през 2011 г. продължиха два месеца. Уникалният археологически 

комплекс се състои от 4 дяла, два от които (трети и четвърти) бяха открити през 
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последния сезон, а вторият беше допълнен. След този археологически сезон Провадия-
Солницата се превръща в ключов обект за късната праистория на Югоизточна Европа.  

Изваряването на разсол в керамични съдове е най-ранния регистриран в Европа 
случай на тази технология за получаване на сол, а Провадия-Солницата е най-древния 
засега солодобивен център на стария континент. В Югоизточна Европа не е установен 
друг неолитен солодобивен център от края на VІ хилядолетие пр. Хр., който да 
използва такава високопродуктивна за времето си технология, принципите на които са 
останали валидни в солното производство и до наши дни. 

В Северозападния сектор на селищната могила са проучени останки от три 
последователно съществували халколитни укрепителни системи (4700 – 4200 г. пр. 
Хр.), изградени от камък.   

Въпреки малката проучена площ, установени са няколко обредни структури в 
селищната могила: къснонеолитна структура с еленови рога в Северозападния сектор и 
къснонеолитна обредна яма в Югоизточния сектор. Къснохалколитни обредни 
комплекси извън селищната могила представят два основни аспекта на обредната 
дейност през последния период на „златното” хилядолетие. Комплекс от обредни ями е 
установен на около 60 м от селищната могила. Площта му е поне 2 дка. В сондаж с 
площ около 60 кв. м е проучена част от голяма структура. Комплекс от обредни 
структури в обхвата на халколитния производствен комплекс. Проучени са и две 
съоръжения, очертани с малки камъни. Открити са и първите 3 гроба от халколитния 
некропол на селищната могила 

Разширяващият се обхват на теренните проучвания на Провадия-Солницата, 
особено резултатите от разкопките през сезон 2011 позволяват праисторическото 
селище Провадия-Солницата може да бъде дефинирано като праисторически град, 
съществувал в средата и втората половина на V хил. пр. Хр. Сред основните 
предпоставки за това са специализираното производство на сол и успешната търговия 
на далечни разстояния с този жизненоважен за хората продукт. 
 
             3. Обект „Крепост „Каструм домини” и средновековен манастир „Св. 
Апостоли” на нос Скамни, гр. Созопол (ръководител – доц. д-р К. Панайотова). 

Най-ранните останки на обекта са от единствения у на територията на Р 
България Тесмофорион, разкрит под и югоизточно от късноантичната кула. 
Материалите от светилището на Деметра и Персефона (вотивни съдове и теракоти) 
показват, че то е използвано от VI до III в. пр. Хр. 

В североизточната част на нос Скамний беше разчистена част от късноантичната 
крепостна стена на Созопол, включваща куртина и кула с водохранилище и барбукан.  
В югозападната част на проучвания участък се разкри трикорабна базилика (края на XII 
век – и с преустройства съществувала до края на XV в.). В северния кораб на църквата 
се откри антично водохранилище, изсечено в скалата и доизградено с квадри и тухли, 
споени с розов хоросан. Източно от централната апсида на базиликата е бил изграден 
параклис с тристенна абсида (XI – XII век). В предолтарното пространство на храма в 
края на XIX – началото на XX век е издигнат параклис без абсида. В църквата, източно 
и южно от нея се развива некропол, от който са проучени 140 гроба. Според 
матeриалите, намерени в гробовете, използването на некрополa започва в XI в. и 
продължава до началото на XX век. 
 

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 



11 
 

колекции и подготовка на корпуси, консултантска и рецензионна дейност, научни 
музейно-образователни програми по история и изкуство, предназначени за училищата. 

 
Структура 
Постоянни институтски и музейни звена в НАИМ са: Секция за праистория, 

Секция за тракийска археология, Секция за антична археология, Секция за 
средновековна археология, Секция нумизматика и епиграфика, Проблемна група за 
интердисциплинарни изследвания, Филиал в Шумен, Филиал във В. Търново, отдел 
Фондове, отдел Експозиции, отдел Административен, Лаборатория за анализи, 
консервация и реставрация, Счетоводство, Фотоателие, Научен архив, Библиотека. 
Всяко звено има ръководител, назначаван и освобождаван съгласно Устава на БАН и 
Правилника за устройството и дейността на НАИМ – БАН, който беше 
актуализиран от нарочна комисия, обсъден от НС и приет на ОС на учените от БАН на 
24.01.2012 г. 

 
Кадрово състояние през 2011 г. 
Изследователският състав на НАИМ към 31.12.2011 г. е 83 души. В НАИМ 

работят 37 хабилитирани и 23 нехабилитирани учени. Носители на научни степени (д-р 
и дин) са 64 души. Специалистите с висше образование са 21. От служителите в НАИМ 
под 35 години са двама нехабилитирани учени, трима специалисти със степен „доктор” 
и трима специалисти с висше образование. Шестима служители са без академични 
длъжности, но със степен „доктор”. Техническия персонал включва 21 служители.  

През 2011 г. са пенсионирани 6 учени и служители на НАИМ. 
 
Разпределението по вътрешни структурни звена към 31.12.2011 г.: 
Ръководство – 3; 
Ръководител Административен отдел – 1; 
Научен секретариат – 3; 
Връзки с обществеността – 1; 
Секция за праистория – 13; 
Секция за тракийска археология – 13; 

  Секция за антична археология – 13; 
Секция за средновековна археология – 12; 

  Секция за нумизматика и епиграфика – 5; 
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 5; 
Филиал Шумен – 9; 
Филиал Велико Търново – 6; 

  Отдел Фондове на музея – 9; 
Отдел Експозиции на музея – 12; 
Лаборатория – 5; 
Библиотеки – 4; 
Счетоводство – 4; 
Канцелария-деловодство – 5; 
Научен архив – 1; 
Археологическа База Велики Преслав – 2. 

  
През 2011 г. Директор на НАИМ беше доц. д-р Л. Вагалински, зам. директор – 

доц. д-р Бони Петрунова, научен секретар – доц. д-р М. Гюрова; ръководител на 
Административен отдел – инж. Н. Николова; председател на Научния съвет – проф. д. 
и. н. Васил Николов, председател на Общото събрание на учените в НАИМ – доц. д-р 
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Н. Сираков, а след изтичане на мандата му – доц. д-р Я. Бояджиев. Ръководители на 
секции и отдели в НАИМ са: Секция за праистория – доц. д-р Явор Бояджиев, 
впоследствие – доц. д-р С. Иванова; Секция за тракийска археология – доц. д-р Стефан 
Александров, впоследствие – доц. д-р М. Тонкова; Секция за антична археология – доц. 
д-р Евгения Генчева, впоследствие – доц. д-р К. Панайотова; 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   Константин Дочев; Отдел Експозиции –  гл. ас. д-р Здр. Димитров, 
Отдел Фондове – П. Илиева; Лаборатория за анализи, консервация и реставрация – С. 
Нейкова. 

Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ е реновирана 
и адаптирана според съвременните изисквания със средства на НАИМ и е оборудвана с 
най-съвременна апаратура по проект, финансиран от Японското правителство и 
реализиран с енергичната подкрепа на нашата колега доц. д-р Д. Гергова. 
Лабораторията се превърна в център за научни анализи и създаване на бази данни за 
различни категории материали. Спектърът от дейности на лабораторията е широк и 
обхваща консервация на движими културни ценности от фондовете на НАМ, 
консервация на находки от провежданите от НАИМ археологически проучвания в 
страната, изследване на елементния състав на неорганични материали (метал, керамика, 
пигменти), изготвяне на експертизи за състоянието и автентичността на движими 
културни ценности и активно участие в музейната и експозиционна дейност на НАМ. 
Макар и малочислен, съставът на Лабораторията участва в редица дейности като: 
дигитализация на информацията за движими културни ценности, заведени с 
инвентарни номера в НАМ; участие в работни групи на Министерство на културата за 
изготвяне и промяна на поднормативни актове към Закона за културното наследство; 
прилагане на методи на превантивната консервация в опазването на обектите от 
постоянната експозиция на НАМ; участие в научния живот на учените от БАН на 
национални и международно равнище. 

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 486 тома инвентирана 
литература. Книжният фонд на библиотеката до 30.12.2011 г. е 71 970 тома 
инвентирана литература като фондът на библиотеката при АИ е 52 598 тома, а на 
библиотеката при АМ – 19 372 тома. През отчетната година са регистрирани 327 
читатели, издадени са 53 нови читателски карти. 
 През 2011 г. са получени по книгообмен 320 тома л-ра чрез редовните ни 
книгообменни връзки. Допълнително е извършен книгообмен с изданията на НАИМ, с 
библиотеката при Археологическия музей – Пловдив и В. Търново, с Историческия 
музей – Казанлък, със СУ „Св. Климент Охридски”, с института по Тракология – 
София, с Университета в Ниш. Получили сме 128 бр. дарения от колеги от страната и 
чужбина. 
 Сигнализираме пред Ръководството на НАИМ, че поради липса на средства, 
книгообменът ни, който се извършва чрез Централна библиотека при БАН започва да 
замира. От наша страна, от средата на отчетната година, не се изпраща нищо, а все още 
получаваме чужди издания, защото нашите партньори не са официално предупредени 
за новосъздалата се ситуация. Поради липса на средства, не сме абонирани нито за 
български, нито за чужди периодични издания за 2012 г. Очертава се прехвърляне на 
книгообмена и абонамента от ЦБ – БАН към НАИМ. Какви ще бъдат възможностите за 
това остава на решението на ръководството на НАИМ – БАН. 
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 С оглед набавяне на липсващи в библиотеката издания, продължи практиката на 
ксерографиране на книги, взети от частни лица или от други библиотеки. 
 

 В структурата на НАИМ беше създаден Административен отдел за 
подпомагане работата на Директора в ръководство на административната дейност; в 
развитието и внедряването на нови софтуерни и други технологични продукти, форми 
на организация и управление; в разработването на тръжна документация и 
провеждането на процедурите по ЗОП и приложимите подзаконови актове към него; в 
разработването на мерки за подобряване на условията на работа на служителите; в 
организирането и контролирането на материално-техническото снабдяване и 
спазването на безопасните и здравословни условия на труд. 
 
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 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 
2011 г. учените и специалистите от НАИМ участваха в многобройни планирани, 
спасителни или аварийни археологически разкопки, както и в множество 
предварителни археологически проучвания – теренни издирвания за регистрацията на 
нови обекти. 

През изминалия сезон теренна работа беше осъществена на над 220 
археологически обекта. 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 2011 г. се осъществяваше в рамките на 21 проекта на бюджетна субсидия 
от БАН. Останалите са на базата на договори с Министерство на културата – 2 (сред 
които трите български столици – Плиска, Преслав и В. Търново, Мелник, Перперек), 
Министерство на образованието, младежта и науката чрез ФНИ (10). 34 проекта са 
финансирани по договори с министерства, ведомства и фирми от страната 
(Метрополитен, АПИ, Мини Марица-Изток, НКЖИ, ФЦЦ Конструкцион, Болкан 
Минерал Майнинг, Булгартрансгаз 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. 
 

Научни проекти на ниво институт, разработвани от отделните 
структурни звена. 
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Секция за праистория: 
- „Пътят за заселване на Европейския континент от рода Homo през Балканския 

полуостров. Генезис на културите и екологичните промени през плейстоцена и 
ранния холоцен”; Ръководител доц. д-р Стефанка Иванова; 

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

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

доц. д-р Диана Гергова; 
- „Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”; Ръководител доц. д-р 

С. Александров; 
- „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; 
- „Материална култура в българските земи през 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 надписи от българските земи”; 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. 

 
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН 

през 2011 г. беше свързана с различни изяви в музейната сфера. В залите на 
Националния археологически музей бяха реализирани следните изложби: 
- Временна изложба „Българска археология 2010” (14.02 – 30.05.2011), ръководител: гл. 
ас. д-р Здравко Димитров (с издаден каталог); 
- Временна изложба “Блясъкът на Вечността – Двуколката от с. Караново, 
Новозагорско (5 – 20.04.2011), ръководител: доц. д-р М. Рехо;  
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- Временна изложба „Гробът на знатна тракийка. Кукува могила”, Дуванли (18.05 – 
19.06.2011), pъководител: доц. д-р М. Рехо; 
- Временна изложба „EΓΡΑΨΑ. SCRIPSI. АЗ ПИСАХ” (юли 2011), ч аст от изложбата, 
посветена на конгреса по Византинистика. Ръководител: доц. д-р К. Хаджиев, гл. ас. д-р 
К. Карадимитрова (с издаден каталог).; 
- Временна изложба „България във византийския свят” (24.08.-30.09.2011), посветена на 
конгреса по Византинистика. Ръководител: доц. д-р Маргарита Ваклинова (с издаден 
каталог); 
- Обновяване на постоянната експозиция „Българско средновековие” (ноември 2011), 
ръководител: доц. д-р Маргарита Ваклинова; 
- Временна изложба „Европа в образи” (8.09 – 4.10.2011), ръководител: доц. д-р М. 
Рехо;  
- Временна юбилейна изложба „Скулптура Ивайло Савов” (7 – 13.10.2011), 
ръководител: доц. д-р М. Рехо;  
- Временна турска изложба „Арт код: Кападокия” (14 – 27.11.2011), ръководител: К. 
Меламед; 
- Временна полска изложба „Корените на съвремието. Из най-новите изследвания на 
Института по Археология и Етнология при Полската академия на науките” (6.12.2011-
101.2012), Ръководители: доц. д-р М. Рехо, К. Бояджиев. 
Изложби организирани с участие на учените и специалистите от НАИМ-БАН през 2011 
г. в столицата и страната: 
- Временна изложба в ЦУ БАН „Честване по случай 142 години от създаването на 
БАН” (14.10 – 8.11.2011), ръководител: Б. Томова; 
- Временна изложба „Традиционна японската архитектура” от Джайка Алумни. Под 
патронажа на Н. Пр. посланика на Япония в България (25.10 – 11.11.2011), 
ръководители: доц. д-р С. Петрова, Б. Томова. 
 
НАИМ участва съвместно с други музеи при организирането на следните изложби: 
- Временна изложба „Вълчитрънско съкровище”, РИМ – Пловдив (3 – 31.05.2011); 
- Временна изложба „Изящните съкровища на траките”, в зала „Александър Георгиев – 
Коджакафалията” в Културен център „Морско казино” Бургас (3.06 – 31.08.2011). 

 
В отдел Фондове протича активна и успешна работа по дигитализация на 

музейните единици. Общо дигитализираните и анотирани паметници във всички 
музейни фондове наброяват 9893 единици. Подготвен и подаден е проектът 
„Въвеждане на специализиран музеен софтуер за обработка на колекциите на НАИМ и 
физическата реставрация на най-старите антични инвентарни книги” В изпълнение на 
договор CARARE между ЦБ – БАН и НАИМ е изградена база данни и са изработени 
2300 записа /метаданни/ – Антични паметници от фондовете на Националния 
археологически музей, при използването на софтуерния продукт BASLIB, същите са 
публикувани на Интернет страницата на ЦБ на БАН (http://www.cl.bas.bg) и на тази на 
НАИМ (http://www.naim.bg). В НАИМ е извършена инсталация на софтуерния продукт 
BASLIB на подходяща компютърна конфигурация и има обучени кадри за работа с 
него. 
 

През 2011 г. НАИМ беше съорганизатор (заедно със Столична община и СУ 
„Св. Кл. Охридски) на 50-та юбилейна Национална археологическа конференция, 
проведена в София, 26 – 28 май и на 22 международен конгрес за Византийски 
изследвания (22 – 27 август 2011 г. в София), на който с доклади и съобщения взеха 
участие 15 учени от НАИМ – БАН като двама от тях бяха модератори на заседания. 

http://www.cl.bas.bg/�
http://www.naim.bg/�
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Особен интерес предизвика кръглата маса, посветена на средновековните български 
столици, по време на която проведе оживена дискусия. 
 
През 2011 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от НАИМ 
обхваща 312 научни публикации излезли от печат (от които 13 монографии и 7 статии в 
реферирани списания) и 148 под печат. От тях в чуждестранни списания и сборници са 
излезли 36 публикации. 

За сравнение с отминали години: 2010 - 351 излезли от печат и 193 под печат; 
общо 443 през 2009, 445 през 2006 г., 383 през 2005 г. и 415 през 2004 г. 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 2011 г. 30 представители на НАИМ са представили 62 експертни 
становища като членове на съвети, комисии и други експертни органи на външни за 
БАН институции (правителствени и неправителствени), фондации, организации, 
издателства и др. 

 
2.1. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно постижение 
 - Златодобивен рудник от къснобронозовата и ранножелязната епоха при 
Ада Тепе, Крумовград (ръководители – гл. ас. д-р Х. Попов, гл. ас. д-р К. Ников)  

 Проучването по проекта се извършва въз основа на рамков договор между 
Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД и НАИМ-БАН, сключен през 2010 г. През 2011 г. 
изтече втората (от общо 3) теренна кампания, която продължи общо 9 месеца – от 
началото на м. март, до началото на м. декември. Основен изпълнител и координатор на 
проекта е НАИМ – БАН. В работата по проекта специалисти от 12 научни и музейни 
институции със следните видове дейност: НАИМ – БАН като основен изпълнител 
осъществяваше следните дейности: координация на проекта, археологически разкопки, 
консервация и реставрация на находките, лабораторни анализи, геофизически 
проучвания, палеозооложки проучвания. В проекта институционално са представени 3 
института от БАН, СУ „Св. Кл. Охридски” и 3 регионални музея от страната. 
Чуждестранното научно представителство включва 3 университета от Германия, 2 от 
Белгия и лаборатория по С 14 датиране в Глазгоу, Великобритания. В археологическия 
екип през различни етапи от досега проведените теренни проучвания са взели участие 
27 български и 8 немски археолози и студенти. По различни интердисциплинарни 
изследвания пряко свързани с проекта работят 21 български и чуждестранни научни 
работници. 

Въз основа на досегашната проучвателска дейност накратко могат да бъдат 
обобщени следните резултати за археологическия обект: 

Старият златодобивен рудник на Ада тепе, община Крумовград е функционирал 
през късната бронзова и ранната желязна епоха. Към днешна дата това е най-ранният 
известен златодобивен рудник в Европа. За първи път в България бяха направени 
геофизически изследвания на стар рудник. Проектът има лидерска роля за развитието 
на археометалургичните проучвания в България. Направлението е едно от най-
модерните и прогресивно развиващи се в Западна и Централна Европа през последните 
3 десетилетия, но в България до този момент е оставало недооценено и неизползвано, 
въпреки огромния потенциал на страната, що се отнася до следи от старо рударство и 
металургия. 

 
2.2. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно-приложно постижение 
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 - Експозиция „България във византийския свят” (24.08 – 30.09.2011) 
(pъководител: доц. д-р Маргарита Ваклинова). 

Изложбата е включена в програмата на ХХІІ Международен конгрес по 
византийски изследвания и придружена с каталог на английски език. 

Върху една голяма площ в Централната зала и Средновековната зала на 
Националния археологически музей бяха показани предмети от основната колекция на 
НАИМ, както и колекции на музеи в страната. Трябва да се подчертае, че за първи път 
бяха изложени неизвестни досега и новооткрити археологически ценности. Основната 
концепция, илюстрирана с тях, почиваше върху многогодишни изследвания върху 
влиянието на византийската култура в земите, в които е основана Българската държава, 
върху наследството, което тази държава получава и многообразието на пътищата, по 
които тя развива и обогатява това наследство. Така хронологическите рамки на 
изложбата обхванаха периода от ранното християнство до късното средновековие. 

Идеята, следвана с разказа на изложбата, внушаваше, че България принадлежи 
много активно към средновековния християнски свят, споделя неговите ценности и 
приема Византия като най-могъщ източник на модели в духовния и материалния си 
живот. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО: 
 

Международното научно сътрудничества на НАИМ се свежда до 18 научни 
проекта по догори и спогодби на академично и институтско ниво. Тяхното 
диференциране е както следва: 
 
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 – съ-ръководител, доц. д-р  М. 
Гюрова – участник. 

 
На ниво БАН – ЕБР: 4 проекта: 
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-румънски проект „Долнодунавският басейн от палеолита до 
Средновековието”, доц. д-р С. Александров – ръководител от българска страна. 

4. Българо-чешки проект „Характеристики на ювелирното производство през ранното 
средновековие във Великоморавия и Първата българска държава (произход, 
техники на производство, разпространение на изделията)”, гл. ас. д-р М. Даскалов – 
ръководител от българска страна; 

5. Българо-унгарски проект „Авари, българи и маджари на Среден и Долин Дунав” – 
доц. д-р В. Григоров – ръководител от българска страна; 

6. Българо-британски научно-изследователски проект „Краят на античността по 
Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото на 
VІІ в.” (ръководител – доц. д-р В. Динчев). 

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

 
1. Селищната могила Караново, Новозагорско, Българо-австрийски проект с 

ръководител – проф. д. и. н. В. Николов; 
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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, Българо-гръцки проект с 
ръководител – доц. д-р Я. Бояджиев; 

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

4. „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 – 
2011 г.; 

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

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 (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) – Grant Agreement 
№ 250 445, (Европейска комисия); 

12. „Аполония – некрополи и територия”, Българо-френски проект, ръководител доц. 
д-р К. Панайотова. 

 
Прави впечатление активността на учени от НАИМ в осъществяването на 

проекти по сключени спогодби на ниво БАН – по квота ЕБР. В рамките на 3 от 
проектите ни по ЕБР са осъществени командировки на 14 учени от НАИМ като  7 са по 
проекта със Сърбия, 5 – по проекта с Румъния и 2 – по проекта с Чехия. Проблемът с 
„еквивалентността” – т. е. способността да приемем нашите партньори засега е 
нерешим със средства на БАН или алтернативно – на НАИМ. Успехът на проекта с 
Румъния, с ръководител доц. д-р С. Александров, както и безспорните научни 
достижения на нашия колега бяха оценени от учените от Археологическия институт 
Василе Първан В Букурещ, където на 6 декември 2011 на специална церемония С. 
Александров беше избран за почетен член на Археологическия Институт – РАН). 

Учени от НАИМ успешно партнират в проекти на фондация Америка за 
България, финансирани от фондацията, координирани от Американския научен център 
в София (ARCS) и сключени юридически между ARCS и университети в САЩ или 
страни от западна Европа. По проекти на EFB/ARCS работят колегите гл. ас д-р Г. 
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Нехризов и доц. д-р С. Иванова (с партниращи университети от САЩ), както и доц. д-р 
М. Гюрова (с партниращ университет – Кардиф във Великобритания). 

Безспорен пример за много успешен и значим международен проект с 
индивидуално участие на учен от НАИМ (гл. ас. д-р К. Димитров от Секция за 
праистория) е проектът „Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen 
des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien”, с ръководител проф. Е. Перницка. 
Институционални страни по проекта са: от българска страна – РИМ – Варна и от 
немска страна – Tubingen Universitat заедно с Curt-Engelhorn-Zentrum Archaeometrie. 
 
3.3. До ТРИ най-значими, международно Финансирани проекти  

 
1. Българо-френски проект „Селищна структура и некропол от територията на 

Аполония Понтика” в м. Месарѝте, землище на гр. Созопол” (ръководител – доц. д-р К. 
Панайотова). 
 Партньор по проекта е Университетът в Екс-ан-Прованс – Марсилия I с тема на 
проучванията „Аполония – некрополи и територия”. 
 През 2011 г. са проучвани останки от три сгради в хората на Аполония 
Понтийска югозападно от кв. Харманите, гр. Созопол. Градежът е от ломени камъни на 
кал. За покритието са използвани коринтски керемиди. Обитаването им е започнало 
към края на V в. пр. Хр., но разцветът е в края на ІV – първата половина на ІІІ в. пр. Хр. 
До сградата в сектор „Месарѝте  2” бяха разкрити и два гроба (яма и керемиден) от 
елинистическата епоха. 
 

 2. Българо-британски научно-изследователски проект „Краят на античността 
по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото 
на VІІ в.” (ръководител – доц. д-р В. Динчев). 

Чуждестранен партньор на проекта е Университетът в Нотингам, 
Великобритания с представител проф. Андрю Поултър. През изминалия 
археологически сезон продължиха редовните разкопки (18.07 – 20.08.2011г.) на обект 
„Михнева могила” край с. Добри дял, община Лясковец. Основни резултати: разкрита е 
главната порта на крепостта, която е от юг и която е била устроена като кула-порта, т.е. 
с надвратна кула; потвърден е краткият период на съществуването на крепостта – от 
края на ІV/началото на V в. до средата на V в. сл. Хр.; разкрити са нови останки от 
синхронни постройки в защитената площ; открити са много движими материали и 
находки от времето на крепостта, както и от ІІ – ІV в. сл. Хр.; установени са първите 
по-съществени структури от ІІ – ІV в. сл. Хр. – ями с депонирани в тях материали. 
Продължава работата по общата публикация на резултатите от предходния ни 
съвместен проект във Великобритания (резултатите от работата на българския екип 
вече са обнародвани в монографично издание: 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.), монографията беше отличена като най-важно и ярко научно 
постижение на НАИМ за 2010 г. 
 
4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
 

През 2011 г. 28 учени и специалисти от НАИМ водиха 11 лекционни курса и 
отделни лекции в 6 висши учебни заведения в страната (СУ „Св. Климент Охридски”; 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; НБУ; ШУ „Епископ Константин Преславски”; ЮЗУ 
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„Неофит Рилски”), и един в чужбина – Държавен университет в Жешув, Полша с 
лектор доц. д-р Д. Гергова. Общият хорариум на лекциите е 703 часа. 12 дипломанти са 
били обучавани от колеги на НАИМ.  

Единични лекции в чужди научни институции са изнесени от: доц. д-р Л. 
Вагалински – 3; доц. д-р М. Гюрова – 3; гл. ас. д-р Х. Попов – 3.  

През изминалата година има 1 организиран workshop по археометалургия за 
студенти и докторанти по проекта „ Желязо и злато” – организатор гл. ас. д-р Х. Попов. 

Към 31.12.2011 в НАИМ се обучават 26 докторанти, от тях 22 редовно и 4 
задочно. През годината са отчислени 7 докторанти. 

Зачислени са 3 нови докторанти – двама на самостоятелна подготовка и 1 – по 
конкурс за редовна докторантура по АКБ (от 01.01.2012 г.). 

През 2011 бяха успешно защитени две докторски дисертации: на Камен 
Бояджиев по праистория на тема „Въоръжение през халколита в българските земи”, с 
ръководител – проф. дин В. Николов (към отдел Експозиции) и на Мирослава Доткова 
– по нумизматика на тема „Архитектурни паметници върху монетите на граските 
управи в Тракия и Долна Мизия”, с консултант – проф. дин Й. Юрукова (към отдел 
Фондове). Успешно проведени бяха и два конкурса за доценти по средновековна 
археология – за нуждите на секция за средновековна археология и за нуждите на 
филиала в Шумен. 

През 2011 г. НАИМ организира и приключи с успех конкурси за избор на 
доценти за нуждите на музеите във В. Търново и Хисаря. 

Ново начинание, което беляза работата с докторантите беше организираната от 
научния секретар – доц. д-р М. Гюрова. Първа докторантска конференция на тема 
„Научни аспекти на културно-историческото наследство: предизвикателства и 
перспективи”. Конференцията се състоя под патронажа на Центъра за обучение на БАН 
на 27 и 28 ноември 2011 г. в Заседателна зала на НАИМ – БАН. На събитието 
присъства като почетен гост проф. Р. Дюлгерова от ЦО – БАН и като гостуващи 
лектори трима доценти от НАИМ – БАН и двама от ИФТТ – БАН. 

Като участници в конференцията са представиха 15 докторанти от НАИМ – БАН 
и по един от ИЕФЕМ – БАН, СУ „Климент Охридски” и Нов български университет. 
Докторантите направиха презентации по проблемите на научните си изследвания и 
демонстрираха добро познаване на материала, самостоятелен подход и способност за 
контекстуално обвързване на конкретни проблеми от материалната и духовна култура 
на нашите предци. 

Като констатация за работата ни с докторанти, обаче, трябва да се отчете, че 
освен персоналните ползотворни контакти и обучение между докторант и ръководител, 
дейността на НАИМ в рамките на ЦО е практически нулева – НАИМ не е представен с 
нито един лекторски курс в квалификационните курсове на БАН за докторанти. 

За отчитане е и фактът, че в момента НАИМ има 11 текущи конкурса: 6 за 
доценти както следва – 3 за доценти за нуждите на секция за тракийска археология и по 
1 за нуждите съответно на секция за праистория, ПГИИ и секция за антична 
археология. Общо броят на кандидатите е 8. Конкурси за главни асистенти обявиха 
следните звена в НАИМ – отдел фондове (2) и съответно отдел експозиции, секция за 
тракийска археология и секция за средновековна археология – по един. Общият брой на 
подалите документи за участие в конкурса/полагане на изпит е 14. Този факт на 
небивал устрем и ентусиазъм в академичното и професионално израстване, осъществен 
в условията на драстично и драматично свит бюджет на БАН трябва да се оцени по 
достойнство и с отчитане ролята и усилията на ръководството на НАИМ. Успешното 
стартиране на толкова много и едновременни конкурси е нормативно обезпечено с 
приемането на 31.05.2011 г. на ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на 
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научни степени и за заемане на академични длъжности (т. е. на прилагането на 
ЗРАСРБ), както и с енергичните усилия на научния секретариат за подготовката и 
процедурата по протичане на всеки конкурс. 

През отчетната 2011 г. научните работници от НАИМ са осъществили 43 
командировки в чужбина за участие в научни форуми. Активността на учените в 
представянето на българската археологическа наука на международни форуми е 
относително задоволително, но не оптимално. Причините за демотивацията на учените 
се крият частично в прозаичния, но понякога непреодолим недостиг на средства. 
Въпреки това реално затруднение някои учени от НАИМ – БАН са регистрирали 
повече от едно участие на престижни форуми в чужбина (доц. д-р М. Гюрова – 3 вкл. 
Световния конгрес по пра- и протоистория (UISPP), проф. дин Васил Николов, доц. д-р 
Д. Гергова, доц. д-р Анелия Божкова, доц. д-р Я. Бояджиев). 

През годината за дългосрочни научни изследвания и специализации в чужбина 
са били командировани следните учени от НАИМ: 

- Доц. д-р Мария Гюрова – за работа по тримесечен научен проект в University of 
Edinburgh с номинатор – Prof. Clive Bonsall. Проектът е номиниран и награден от 
„Caledonian Research Foundation and the Royal Society of Edinburgh” (CRF/RSE), по 
програма за „European Visiting Research Fellowship”; 

- Гл. ас. д-р Здравко Димитров – за работа по проект „Анализ и изследване на 
връзките и взаимните влияния в архитектурните украси и форми от областта Атика, 
Гърция и Римска Тракия”. Проектът е реализиран по програма Mellon Fellowship в 
Американската школа за Класически изследвания: 27.03 – 27.06.2011 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. 
 
5. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА 2011 
г. 
 

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. 
 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. 
 
 Към 31.12.2011 г. по сметките на НАИМ са постъпили 3105762 лв, отчетени по 
СЕБРА от източници, както следва: 
 
1. От фирми, министерства и ведомства    1745099 лв 
2. Трансфери от бюджетни организации        842730 лв 
3. Други приходи       526933 лв 
в т. ч. от продажба на билети     107530 лв 
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 Разходът, отчетен по СЕБРА е 3819234 лв. 
Субсидията от БАН е в размер на 1105800 лв, в която сума са предвидени 70% от 
необходимите за заплати на щатните служители на НАИМ. Тези средства са 
изразходвани както следва:  
За заплати         63 % 
Обезщетения по КТ       3.6 % 
Охрана на музея       12.7 %  
Аспиранти         6.7 % 
Трансфери за осигуровки      14 % 
 

Разходът от собствени средства е 3021576 лв. 
От тях 191022 лв са изразходвани за покриване на недостига от средства за 

работна заплата на щатния персонал, за възнаграждения на служителите по 
извънщатното разписание (25968 лв), за възнаграждения по извънтрудови 
правоотношения (1365316 лв), за трансфери за осигуровки (106734 лв), за разходи за 
издателска дейност (62133 лв), за разходи за отопление, вода и осветление (59915 лв), 
за материали (86942 лв), за командировки (430330 лв), за покупка на дълготрайни 
активи и програмни продукти (133941 лв), за застраховки на служителите (2485 лв) и 
др. разходи. 

Заетият персонал към 31.12.2011 г. е 117 души при планова щатна численост 
127. Заетите по извънщатното разписание са 8 души. 

През 2011 г. беше извършен планов одит от БАН за 2010 г. Не бяха установени 
никакви нарушения и одиторите дадоха много добра оценка за работата на служителите 
от НАИМ. 
 
6. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И 
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ 

 
Към края на 2011 г. НАИМ беше издател на 15 научни списания и поредици, 

които по решение на НС от 18.01.2012 бяха редуцирани до 11: 
- Археология; 
- Известия на Археологическия институт; 
- Годишник на Националния археологически музей; 
- Разкопки и проучвания; 
- Интердисциплинарни изследвания; 
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика; 
- Дисертации; 
- Studia praehistorica; 
- Плиска-Преслав; 
- Приноси към българската археология; 
- Археологически открития и разкопки. 

 
От изброените издания единствено списание „Археология”, което излиза 

регулярно, се публикува с частична финансова субсидия от БАН. Списание „Studia 
Praehistorica” издаде поредната книжка за 2011 с перспективата да възобнови 
регулярността на публикуването. Списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” 
продължава без прекъсване да излиза от 2003 г. 
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През май излезе от печат сборника с резюмета на археологическите проучвания 
през 2010 г. – „Археологически открития и разкопки”. 

През 2011 излезе от печат сборник материали от международен симпозиум, съ-
организиран от НАИМ „Златното пето хилядолетие”, посветен на изследването на 
Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. В него са публикувани статии 
от български и чуждестранни учени. Излезе от печат и финансираното от НАИМ 
внушително монографично издание с автор проф. д. и. н. Л. Дончева на тема 
„Средновековни кръстове-енколпиони от България (IX-XIV)”, което представя 
дългогодишните проучвания на автора. НАИМ – БАН издаде и сборник статии в чест 
на големия познавач на древността архитект Стефан Бояджиев. 

Всички временни изложби, организирани в НАИМ се придружават с каталози на 
находките, участващи в тях („Bulgaria in the Byzantine World”, „Византийски монети и 
печати”, „EΓΡΑΨΑ. SCRIPSI. АЗ ПИСАХ”). Каталог „Българска архе ология 2010” (120 
с.) излезе и с временната експозиция. 

Сайтът 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; 

- Съживяване дейността на секциите с повече научен диалог и професионални 
дискусии; 

- Активизиране на лекторията (изнасяне на публични лекции) с участие на 
специалисти от НАИМ и гостуващи учени; 

- Включване на учени от НАИМ с лекционни курсове в докторантското училище 
към ЦО – БАН. 
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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: 
 

• „Пътят за заселване на Европейския континент от рода Homo през Балканския 
полуостров. Генезис на културите и екологичните промени през плеистоцена и 
ранния холоцен” – ръководител д-р Ст. Иванова, 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 Стефанка Иванова (ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на проект на тема „Ранни праисторически скални структури в Източните 
Родопи ” Сондажни проучвания – Харман кая – с. Биволяне. Времетраене 20 дни. Бяха 
направени 2 сондажа и беше разчистена една скална структура. В сондажите бяха 
намерени керамични фрагменти (енеолит), кости и кремъчни артефакти. Скалната 
структура е с неизвестно предназначение и за сега няма аналог в разкриваните до сега 
подобни обекти в района. В контекста на разкритата структура не бяха открити 
артефакти. Не бяха установени следи от желязно длето при изсичането й. В рамките на 
същият проект бяха проведени теренни обхождания в района на Кърджали и района на 
Златоград (20 дни). Финансирането е от Фондация Реми и Фондация Хоризонти; 
- Ръководител на проект „Най-ранно заселване на Източните Родопи.” Сондажни 
проучвания в района на с.Бенковски. Времетраене 25 дни. Бяха установени 128 
концентрации на кремъчни артефакти. Технико-типологическата им характеристика ги 
отнася към ранния и първата половина на средния плейстоцен. Над 90% от находките 
се определят като раннопалеолитни. Разкриват се и среднопалеолитни артефакти с 
характерни за левалоазките техники белези. Финансирането е от Фондация Реми и 
Фондация Хоризонти; 
- Ръководител на проект (от българска страна) на тема „Най-ранно заселване на 
Европейския континент – пътят през Балканите” Съвместно с Департамента по 
антропология – университет Олбани. Бяха проведени разкопки в пещерата Магура. 
Времетраене 1 месец. Бяха направени 3 сондажа (2 от тях продължаваха сондажи от по-
ранни изследвания). До достигнатата до момента дълбочина бяха разграничени 29 
литостратиграфски единици. Бяха намерени множество кости и няколко кремъчни 
артефакта. Те доказват обитаване на пещерата през периода на късния палеолит и в 
края на средния палеолит. Беше разкрита структура от интенционално подредени кости 
на пещерна мечка (работна хипотеза). Потвърждаването на тази хипотеза при по-
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нататъшните изследвания е от изключително значение за разкриване на елементи от 
вярванията и духовния живот на човешките групи от тази ранна епоха. Това ще са 
първите доказателства за култ към пещерната мечка през късния /средния палеолит. 
 В рамките на същия проект бяха проведени и теренни проучвания на пещерите 
по долината на Тунджа – в района на Казанлък (14 дни) и на пещерите в Западните 
Родопи района на Смолян (15 дни). Бяха определени възможностите за разкриване на 
ранно и средноплейстоценски обиталища в пещерите в изследваните райони. 
Финансирането е от Фондация „Америка за България”; 
- Участие в теренни обходи (издирване на археологически обекти) в землищата на 
населени места в области Видин, Плевен, Враца и Монтана – за идентифициране 
местонаходища на кремъчни суровини и на праисторически селища (19.06-5.07). По 
международен проект „Prehistoric Flint Sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia: Field 
Survey and Laboratory Analyses, финансиран от Фондация Америка за България (AFB) и 
координиран от Американския научен център в София (ARCS); 
- Участие в разкопките в пещерата Козарника – (българи-френски проект) като 
ръководител на разкопките в сондаж 4. Бяха разкрити няколко културни нива на 
заселване през средния и 2 периода на заселване през ранния палеолит. Анализът на 
богатите кремъчни ансамбли ще даде информация за типологично-технологичната и 
хронологическа принадлежност на културните групи, обитавали пещерата през 
различни периоди (1800000 – 50000 г. ВР). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на материали от пещери по долината на Тунджа; 
- Обработка на материали от пещери в района на Западните Родопи; 
- Обработка на материали от теренните обхождания в района на Източните Родопи; 
- Обработка на кремъчни ансамбли от сондаж 4 в пещерата Козарник; 
- Обработка на кремъчни ансамбли от Западните Родопи (непубликувани материали от 
по-стари изследвания). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- A. Mateos, S. Ivanova, М. Gurova, A. Perez-Gonzalez, J. Rodriguez Mendez, N. Spassov, 
A. Tarrino Vinagre, Tz. Tzankov. Eastern Rhodopes (Sur de Bulgaria): en la Ruta de las 
Migraciones Humanas en el Pleistoceno de Eurasia. – Informes y Trabajos 5. Excavaciones en 
el exterior 2009, IPCE, Instituto Cultural de España. Ministerio de Cultura, 16-25. NIPO: 
551-11-032-8. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, В. Попов. Сондажни археологически проучвания 
в пещерния комплекс Леярните, село Маджарово, община Малко Търново. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 31 – 34, ISSN 1313-
0889; 
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2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
 
- B. Drobniewicz, B. Ginter, J. K. Kozlowski, S. Sirakova, N. Sirakov, S. Ivanova. Temnata 
Cave. Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria. Vol. 3 Middle Palaeolithic. Ed. B. 
Ginter, J. K. Kozlowski, J-L. Guadelli, S. Sirakova. Avalon Publishing. Sofia 2011ISBN 978-
954-9704-25-9. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- С. Иванова. Енциклопедия на България (палеолит, скални структури, пещери и пр.) 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на проект (от българска страна) на тема „Най-ранно заселване на 
Европейския континент – пътят през Балканите” Съвместно с Департамента по 
антропология – университет Олбани; 
- Член (заместник-ръководител) на международен проект „Prehistoric Flint Sourcing in 
NW Bulgaria and NE Serbia: Field Survey and Laboratory Analyses, финансиран от 
Фондация Америка за България (AFB) и координиран от Американския научен център 
в София (ARCS). Ръководител от българска страна – доц. д-р М. Гюрова, юридическите 
страни по проекта са ARCS и Cardiff University (UK). 
 
 

Елка Христова Анастасова (секретар на секцията) 
 
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. Към 
проект на СП „Материална и духовна култура на халколита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”. 

 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Обработка на оставащата част от колекцията каменни артефакти от късния неолит от 
Дрянова могила, с. Езеро, Новозагорско; 
- Обработка на кремъчни, каменни, костни и рогови артефакти от последните три 
сезона (2009-2011г.) на Провадия-Солницата с цел подготовка на публикация; 
- Начало на експериментална програма по реконструкция на производство на 
праисторически мъниста. В програмата участват от българска страна – М. Гюрова и Е. 
Анастасова, от английска страна – Prof. C. Bonsall (Edinburgh University), Prof. B. 
Bradley (Exeter University). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
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а) В страната 
 
- Участие в организационно-технически комитет на 50 национална археологическа 
конференция София, май 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. 
Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов. Археологически проучвания на 
праисторическия солодобивен комплекс Провадия-Солницата. Археологически отчети 
и разкопки през 2010, (гл. ред.) М. Гюрова, София, 2011, стр. 71-73, ISSN: 1313-0889. 
 
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; 
- Участвам в комисия за извършване на пълна инвентаризация на фонд 
„Праисторически и палеолитен” (в рамките на пълната инвентаризация на фондовете на 
Националния Археологически музей), съгласно Заповед № I 97/15.02.2011 г., издадена 
от Директора на НАИМ-БАН – през цялата 2011 г. като член на комисията. Дейността 
на комисията продължава и в първите 2 месеца на 2012 г.; 
- Член съм на Асоциацията на българските археолози. 
 
 

проф. д. и. н. Васил Николов 
 

Научно-изследователската ми дейност през отчетния период беше насочена към 
проучване на неолита, халколита и ранната бронзова епоха в българските земи, както и 
към популяризиране на тези резултати. 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 

 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проучване на тел Солницата край Провадия. Ръководих голям интердисциплинен 
екип, който извърши двумесечни разкопки на най-ранния в Европа праисторически 
солодобивен център. В селището бяха проучени къснонеолитни структури, част от 
двуетажно къснохалколитно жилище, както и три каменни отбранителни стени. Край 
селището бяха открити и започна проучването на къснонеолитен производствен център 
за сол, на къснохалколитно ямно светилище, на къснохалколитен некропол. 
Резултатите от тази година позволяват обектът Провадия-Солницата да бъде определен 
като праисторически град. (Към проект „Материална и духовна култура на халколита в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”); 
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- Халколитен обект в м. Хауза край Капитан Андреево до Свиленград. Ръководих 
двуседмични наблюдения на строителството на нова жп линия край граничния пункт 
Капитан Андреево с оглед откриване на праисторически структури. Линията минава 
през периферията на обекта, но той ще бъде сериозно засегнат при завършване на 
магистрала Марица. (Към проект „Материална и духовна култура на неолита в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”); 
- Селищна могила Караново, Новозагорско. Ръководих двуседмични проучвания в 
Централния сектор, където беше направен малък стратиграфски сондаж с оглед вземане 
на проби за датиране на хиатуса между къснохалколитния и раннобронзовия пласт. 
(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). 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”); 
- Проучвания по международен договор между БАН и САНУ „Проучване на 
археологическите култури на територията на България и Сърбия”. Изследвани са 
археологически материали от неолитни обекти в Сърбия (на място) с оглед 
подготовката на обобщаваща публикация. (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 десет археологически обекти от Южна България (по договор с ФНИ). 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) в страната 
 
- Международна конференция „Неолитизацията по долината на река Струма и 
съседните райони”, Благоевград, 8 – 10 юни 2011 г. Представих доклад на тема: 
„Неолитизация на Централните и Югоизточните Балкани”. 
 
б) в чужбина 
 
- Humboldt-Kolloquium „Wissenschaftskooperationen im Europa des 21.Jahrhunderts – 
Herausforderungen für das Humboldt-Netzwerk in Mittel- und Südosteuropa”, Будапеща, 6-8 
май 2011. Изнесох доклад на тема „Das älteste Salzgewinnungszentrum in Europa: 
Provadia-Solnitsata (NO-Bulgarien)”, в който представих актуалното състояние на 
проучванията на този уникален праисторически обект; 
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- Humboldt-Kolleg „ANGST – Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts”, Грац, 6 – 9 
юни 2011; 
- „Times of Change: The Turn from the 7th to the 6th Millennium BC in the Near East and 
Southeast Europe”, Берлин, 24-26 ноември 2011. Представих доклад с тема „Thrakien um 
6000 v. Chr.”, в който защитих тезата си за неолитизацията на Тракия от запад на изток, 
т. е. по долините на Струма и Места. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. В списания и поредици 
2.1.2. В чужбина 
2.1.2.1. Излезли от печат  
 
- V. Nikolov. Salt and gold: Provadia-Solnitsata and the Varna Chalcolithic cemetery. – 
Archäologisches Korrespondenzblatt, 40, 2010, 4, 487-501. 
 
2.1.3. в България 
2.1.3.1 излезли от печат 
 
- V. Nikolov. A reinterpretation of Neolithic complexes with dug-out features: pit sanctuaries. 
– In: V. Nikolov, K. Bacvarov, M. Gurova (eds.). Festschrift for Marion Lichardus-Itten. 
Sofia, 2011 (Studia Praehistorica, 14), 91-119; 
В. Николов. Неолитни ямни светилища. – Археология, 2011, 1, 7-24. 
 
2.2. В сборници от конгреси и конференции, в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат 
 
- V. Nikolov. Provadia-Solnitsata (NE Bulgaria): A Salt-Producing Center of the 6th and 5th 
Millennia BC. – In: M. Alexianu, O. Weller, R.-G. Curcă (Eds). Archaeology and 
Anthropology of Salt: A Diachronic Approach. BAR International Series 2198. Oxford, 2011, 
59-64; 
- V. Nikolov. Die Kategorie Zeit in der Spätvorgeschichte des Ostbalkans. - In: D. 
Goltschnigg (Hrsg.). Phänomen Zeit. Dimensionen und Strukturen in Kultur und 
Wissenschaft. Tübingen, 2011, 47-50; 
- V. Nikolov. Tell Karanovo, Südbulgarien: das grosse Apsidenhaus. – In: Panonski 
prapovijesni osviti. Zbornik radova posvecenih Korneliji Minichreiter uz 65. obljetnicu 
zivota. Zagreb, 2011, 283-287. 
 
2.2.2. в България 
2.2.2.1. излезли от печат 
 
- V. Nikolov. Die interdisziplinäre Erforschung der Spätvorgeschichte auf bulgarischen 
Boden. – In: V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov (Hrsg.). Interdisziplinäre Forschungen zum 
Kultur-erbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia, 2011, 9-18; 
- В. Николов. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата: разкопки 
през 2010 г. – В: Българска археология 2010. Каталог към изложба. София, 2011, 12-13; 
- В. Николов, В. Петрова, М. Люнчева, Е. Сиракова, Т. Тодоров, М. Славкова, В. 
Стоицова, Е. Пурнарова. Аварийно археологическо проучване на къснонеолитното 
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ямно светилище Дана бунар 2 край Любимец. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. София, 2011, 62-64; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. 
Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов. Археологически проучвания на 
праисторическия солодобивен комплекс Провадия-Солницата. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 71-73. 
 
2.3. Издадени научни книги 
2.3.2. В България 
 
- В. Николов. Праистория на българските земи. – В: Българска национална история, т. 
І: Българските земи през древността. В. Търново, изд. Абагар, 2011, 11-307. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- В. Николов. Солта – златото от Провадия. София, изд. Стандарт, 2011, 64 стр. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Съръководител съм от българска страна на българо-френска археологическа 
експедиция на неолитно селище Ковачево, Санданско (по международен договор с 
Университета на Париж І - Пантеон-Сорбона, на ниво БАН); 
- Ръководител съм от българска страна на българо-сръбски проект за проучване на 
древните култури в централнобалканската зона (по международен договор със САНУ, 
на ниво БАН). 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител съм от българска страна на българо-австрийска експедиция на селищната 
могила Караново, Новозагорско (по международен договор с Университет Залцбург, 
Австрия, на институтско ниво). 
 
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. 
 
4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
 
4.1. Във висши училища в България и БАН 
4.1.1. лекции 
4.1.1.1. В страната 
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- Курс лекции „Късна праистория на българските земи” – 30 часа, пролетен семестър на 
учебната 2010/2011 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2011/2012 г. – бакалавърска 
програма, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 
 
4.1.2. Дипломанти и лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; лятна практика на 2 студенти от 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 1 студент от НХА „Николай 
Павлович”, 1 студент от Университет на Саарланд, Саарбрюкен, Германия. 
 
4.1.4. Научно ръководство на докторанти 
 
- 2 в НАИМ-БАН (Десислава Такорова и Маргарита Люнчева). Докторската работа на 
третия от докторантите ми – Камен Бояджиев беше успешно защитена. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. В съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член съм и председател на НС на НАИМ; 
- Бях член на 4 научни журита за защита на докторски дисертации – в НАИМ, СУ „Св. 
Кл. Охридски” (2), Академия на МВР. Написал съм две рецензии и две становища; 
- Член съм на Експертния съвет на Центъра за подводна археология – Созопол; 
- Член съм на Съвета за теренни проучвания. 
 
6. Участие в редакционни колегии 
 
а) У нас 
 
- Главен редактор съм на списание Археология, издание на НАИМ. Подготвени и 
издадени са кн. 1 и 2 за 2011 г.; 
- Главен редактор съм на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ. 
Публикуван е том 14, 2011; 
- Научен редактор съм на сборника V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov (Hrsg.). 
Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia, 2011 - акти на 
международен хумболтов симпозиум в София през 2009 г.; 
- Научен редактор съм на сборника V. Nikolov, K. Bacvarov (Hrsg.). Salz und Gold: Die 
Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Sofia, 2012 (под печат) – акти на 
международен хумболтов симпозиум в Провадия през 2010 г. 
 
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. 61; 
- Член съм на Редакционния комитет на SCIVA – Букурещ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
  
- Осъществена чрез интервюта за централни и регионални вестници, централни 
телевизии, кабелни телевизии и регионални радиа в Стара Загора и Варна, за 
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Националното радио и други големи радиа, за БТА и Агенция Фокус, чрез участие в 
радиопредавания. 
  
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на български научни организации и комитети; 
- Председател на Хумболтовия съюз в България (до април 2011 г.); 
- Председател на Организационния комитет на международния хумболтов симпозиум 
„Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.”), 
който ще се състои през май 2011 г. във Варна с над 100 участници. 
 
 

доц. д-р Мария Гюрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на теренни обходи (издирване на археологически обекти) в землищата на 
населени места в области Видин, Плевен, Враца и Монтана – за идентифициране 
местонаходища на кремъчни суровини и на праисторически селища (19.06 – 5.07); 
- Зам. ръководител на сондажно проучване в пещерата Mагурата, община Видин (25.08-
2.09.2011). 
 
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 халколита в България, централна и югоизточна Европа” – проект на 
Секцията; 
- халколитна колекция от обект Иваново, Шуменско; разкопки – 2011 с ръководител д-р 
С. Венелинова; 
2. Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха: 
- Ансамбъл от скален култов комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко градище, 
община Любимец, разкопки 2011 с ръководител д-р Г. Нехризов; 
- Ансамбъл от раннобронзови гробове от надгробна могила край с. Каменци, 
Силистренско, разкопки 2011 с ръководител д-р Л. Вагалински. 
- Ансамбъл от скално светилище в м. Беланташ, Асеновградско (материали от 
бронзовата и желязната епоха), разкопки 2011 с ръководители Б. Бориславов и М. 
Христов. 
3. Проучване на кремъчни колекции от теренни обхождания (издирване на 
археологически обекти) по трасето на газопровод Набуко (проект Набуко на НАИМ). 
Екипите осъществяващи издирването се ръководят от: Лещаков, К. Бояджиев, Г. 
Иванов, К. Чукалев, И. Чолаков. 
4. Проучване на кремъчни колекции от теренни обхождания по поречието на р. Камчия, 
осъществено от С. Венелинова. 
5. Проучване на кремъчни колекции в рамките на научния ми проект в Единбург: 
- Микролити от мезолитни селища в Eskmeals (Cumbria) – Northern Britain. Williamson’s 
Moss and Monk Moors. Проучените ансамбли наброяват 143 екз. и представени като 
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съавторски доклад с проф. Clive Bonsall на 17 международна конференция на 
Асоциацията на европейските археолози в Осло, септември 2011. 
- Начало на експериментална програма по реконструкция на производство на 
праисторически мъниста. В програмата участват от българска страна – М. Гюрова и Е. 
Анастасова, от английска страна – Prof. C. Bonsall (Edinburgh University), Зrof. B. 
Bradley (Exeter University). 
6. Проучване на кремъчни колекции от обхождане на п-в Галиполи, осъществено в 
Университета в Чанаккале, ръководител на проучването – Dr Onur Ozbek. 
7. Проучване на кремъчни колекции от обект Скела Кладовей в Румъния и селектиране 
на извадка за последващ трасологически анализ за предстоящата публикация на обекта. 
Ръководители на проучването – V. Boronanţ, C. Bonsall. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-историческото 
наследство: предизвикателства и перспективи”, НАИМ-БАН, 27-28 ноември 2011. 
Доклад и презентация на тема „Експериментът като когнитивен подход на 
археологическото проучване”; 
- Кръгла маса на тема «Неолитизация по долината на река Струма и съседните райони», 
Регионален исторически музей – Благоевград, 8 – 10 юни 2011г. Доклад и презентация 
на тема: Flint factor in the Neolithisation of Strimon valley: Case study of the EN site of 
Kovačevo; 
- 50 НАК – София, 26-28 май 2011. 
 
б) В чужбина 
 
- Международна конференция „Culture and Civilization in the Lower Danube. East and 
West”. Кълъраш-Русе, 12-14 октомври 2011. Доклад и презентация на тема: Prehistoric 
Flint Assemblages from Bulgaria: a Raw Material Perspective; 
- 17 международна конференция на Асоциацията на европейските археолози в Осло, 
Норвегия, 14-18 септември 2011. Участие в сесия „Lithic scatters in European 
Perspective” с доклад и презентация на тема: Lithic scatters in the Mesolithic of Northern 
Britain: a valuable archaeological resource or just a load of rubbish (съавторство с С. 
Bonsall); 
- XVI Световен конгрес по пра- и протоистория (UISPP) във Флорианополис, Санта-
Катерина, Бразилия; 4-10 септември 2011. Ко-организатор на сесия 42 „Technology and 
Experimentation in Archaeology”. Доклад и презентация на тема: Approaching prehistoric 
skills: experimental drilling in the context of bead manufacturing (съавторство с С. Bonsall, 
B. Bradley, Е. Анастасова). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Гюрова. Етнографски и археологически дикани: трансрегионална перспектива. – 
Be-JA, 1, 2011, 1-39, ISSN 1314-5088; 
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- М. Гюрова. Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape 
Changes and Human-Environment Interactions”. – Be-JA, 1, 2011, 155-159, ISSN 1314-
5088. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- A. Mateos, S. Ivanova, М. Gurova, A. Perez-Gonzalez, J. Rodriguez Mendez, N. Spassov, 
A. Tarrino Vinagre, Tz. Tzankov. Eastern Rhodopes (Sur de Bulgaria): en la Ruta de las 
Migraciones Humanas en el Pleistoceno de Eurasia. – Informes y Trabajos 5. Excavaciones en 
el exterior 2009, IPCE, Instituto Cultural de España. Ministerio de Cultura, 16-25. NIPO: 
551-11-032-8. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- M. Gurova. Early Neolithic site of Kovačevo: A case Study of ‘Balkan Flint’ Formal 
Toolkit. – Studia Preahistorica 14, 2011, 71-81, ISSN 0204-9880; 
- С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, В. Попов. Сондажни археологически проучвания 
в пещерния комплекс Леярните, село Маджарово, община Малко Търново. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 31 – 34, ISSN 1313-
0889; 
- С. Венелинова, М. Гюрова, Цв. Попова, П. Зидаров. Археологически разкопки на 
халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 73 – 77, ISSN 1313-0889. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- M. Gurova. Late Chalcolithic Flint Assemblage from the Site of Kosharna, Russe District. 
In: Mills, S., P. Mirea (eds.). The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and 
Human-Environment Interactions, Bucureşti: Editura Renaissance, 2011, 179-196, ISBN 978-
606-8321-01-1. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- M. Gurova. Prehistoric Flint Assemblages from Bulgaria: a Raw Material Perspective. В 
доклади от международна конференция „Culture and Civilization in the LowerDanube. 
East and West”. Кълъраш-Русе, 12-14 октомври 2011 (in print), 21 pp., 7 figs. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Gurova. Chalcolithic Flint Assemblages: Trajectory to the Regional 
Diversity/Similarity. In: Boyadzhiev, Y., S. Terziiska-Ignatova (eds.). The Golden Fifth 
Millennium. Thrace and its Neighbor Areas in the Chalcolithic, 275-284. София: НАИМ-
БАН, ISBN 978-954-9472-09-7. 
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2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Гюрова. Кремъчен ансамбъл. – В: Сърнево. Ритуални комплекси от късния 
неолит, желязната и римската епоха. София, Национален археологически институт с 
музей (под печат), 45 стр., 17 фиг. 
 
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 по ЕБР със Сърбия на ниво БАН: „Archaeological cultures on the 
territory of Bulgaria and Serbia („Археологически култури на територията на България и 
Сърбия”, с подзаглавие – „Контекст между Тракия и Централната Балканска зона през 
неолита и халколита”); 
- Член на проект по ЕБР с Румъния на ниво БАН: „Долният Дунав от палеолита до 
средните векове”. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Член на Международен проект „Troia Projekt”, координиран от Университета в 
Тюбинген, Германия под ръководството на проф. Е. Перницка. На този етап се 
подготвя многотомна публикация на проучванията на Троя; 
- Член на международен проект „Средното Поморавие в неолитизацията на 
Югоизточна Европа” (под ръководството на С. Перич от Археологически Институт 
Белград); 
- Ръководител на международен проект „Prehistoric Flint Sourcing in NW Bulgaria and 
NE Serbia: Field Survey and Laboratory Analyses, финансиран от Фондация Америка за 
България (AFB) и координиран от Американския научен център в София (ARCS); 
- Заместник-ръководител на международен проект „Balkan Valley Project (BVP): Phase 
II: Survey of the Tundja Valley, финансиран от Фондация Америка за България (AFB) и 
координиран от Американския научен център в София (ARCS), (ръководители - доц д-р 
С. Иванова и Dr. David Strait); 
- Индивидуален проект за тримeсeчна научна работа в Университета в Единбург с 
номинатор – Prof. Clive Bonsall на тема „Comparative functional analysis of flint tools from 
Mesolithic and Early Neolithic sites in Scotland and SE Europe”. Проектът е финансиран от 
Caledonian Research Foundation and the Royal Society of Edinburgh (CRF/RS) в 
програмата ‘European Visiting Research Fellowship’. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Пълноправен член на EAA – Европейска асоциация на археолозите; 
- Редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на NIAS (Нидерландски 
институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към Нидерландската 
кралска академия за изкуства и науки; 
- От 2006 член на международна комисия към UISPP: „Civilisation Néolithique en 
Europe” под ръководството на проф. Жан Гилен, Колеж дьо Франс; 
- От май 2008 – член на управителния съвет на Асоциацията на българските археолози 
(АБА); 
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- 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 
 
- Археологически институт към РАН, Букурещ, 6.12.2011. Лекция на тема: „Flint 
toolkits as cultural hallmarks: Case studies from Bulgaria and Southern Levant”; 
- Университет в Единбург (Еdinburgh University, UK, School of History, Classics and 
Archaeology), 17.02.2011. Лекция на тема: Dichotomy or convergence of prehistoric 
agricultural flint tools (tribulum); 
- Университет в Дъръм (Durham University, UK, Department of Archaeolog), 23.02.2011. 
Лекция на тема: The ‘Superblade’ phenomenon: technological, utilitarian and symbolic 
features. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Организиране на Първата докторантска конференция „Научни аспекти на културно-
историческото наследство: предизвикателства и перспективи”, НАИМ-БАН, 27-28 
ноември 2011. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния Съвет на НАИМ-БАН; 
- Член на Директорски съвет към НАИМ-БАН; 
- Член на Музеен съвет към НАИМ-БАН; 
- Член на Националната листа на НАОА (Национална агенция за оценяване и 
акредитация) към Министерски съвет; 
- Секретар на Консултативен научен съвет по направление „Културно-историческо 
наследство и национална идентичност” към БАН, учреден с решение на УС на БАН от 
8-06-2011; 
- Председател на комисия за изготвяне на правилник на НАИМ за прилагане на 
ЗРАСРБ; 
- Председател на комисия за актуализиране на правилника за устройството и дейността 
на НАИМ-БАН; 
- Председател на 12 комисии за проверка на документите по обявени конкурси за на 
НАИМ; 
- Член на комисия по организацията на 50 НАК в София. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Външен рецензент на списание Antiquity (представена рецензия на статия представена 
за брой 86). 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Главен редактор на поредицата Археологически открития и разкопки; 
- Главен редактор на Бе-СА (българско електронно списание за археология); 
- Главен редактор на поредицата Годишен отчет на НАИМ-БАН (публикуван на сайта 
на НАИМ 
- Член на редколегията на поредицата Разкопки и проучвания; 
- Член на редколегията на Studia Praehistoriсa; 
- Редактор на Festschift for Marian Lichardus-Itten. Sofia, 2011 (Studia Preahistorica, 14). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Научен секретар на НАИМ-БАН; 
 
10. НАГРАДИ и КОНКУРСИ 
 
- Проведен тримесечен научен проект в University of Edinburgh с номинатор – Prof. 
Clive Bonsall – по конкурс номиниран и награден от „Caledonian Research Foundation 
and the Royal Society of Edinburgh” (CRF/RSE), програма за ‘European Visiting 
Research Fellowship’. 
 
 

доц. д-р Явор Бояджиев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на българо-гръцки научен проект на тема „Западните части на Тракия 
през халколитната епоха – селищна могила „Юнаците” и нейната околност” – 
съвместен проект с Център за гръцка и римска археология - National Hellenic Research 
Foundation, Гърция. Археологически разкопки на с.м. Юнаците. Времетраене 1,5 месец. 
Проучването бе съсредоточено в южната периферия на могилата. Установи се 
наличието на ров пред крепостната стена, широк над 5 м. Финансирането е от гръцка 
страна, по договор с Център за гръцка и римска археология – National Hellenic Research 
Foundation, Гърция. Проект на СП – „Материална и духовна култура през халколита в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 
- Ръководител на спасителни разкопки на обект 21 (Върхари) по път І-5 Кърджали-
Маказа. Времетраене 1 месец. Проучени са 2100 м2 площ – на дълбочина от 1 до 5 м. 
Довърши се проучването на откритите предните години структури. Установи се 
северната стена на комплекс 35-36, която е с каменна основа. Площта на комплекса е 
над 700 м2. Откри се още едно голямо вкопаване (№38) с диам. ~ 10 м. То е свързано с 
плитък коридор с комплекс 35-36. Финансирането е от АПИ. Проект на СП - 
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”; 
- Научен консултант на спасителните разкопки на с. м. Иваново (научен ръководител д-
р Светлана Кавръкова, РИМ-Шумен). Финансиране – община Върбица и спонсори. 
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Проект на СП – „Материална и духовна култура през халколита в българските земи в 
контекста на Балканския полуостров”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на керамичен материал от халколитно селище Върхари. Времетраене 15 
дена. Собствено финансиране.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в международна конференция „Culture and Civilisation at the Lower Danube. 
East and West.” – Кълъраш, Румъния, 11 – 15.10.2011. Доклад „Neolithic settlement near 
the village of Apriltsi, Pazardzhik district”. Съавтори В. Славчев, С. Терзийска-Игнатова; 
- Участие в международна конференция „The Transition from the Neolithic to the 
Eneolithic in Central and South-Eastern Europe in the Light of Recent Research” – 
Тимишоара, Румъния, 10-12.11.2011. Доклад „The transition between Neolithic and 
Chalcolithic on the territory of Bulgaria”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- S. Zäuner, Y. Boyadziev, I. Aslanis. A more than 6000 year old hand amputation from 
Bulgaria – the oldest case in south-eastern Europe? – International Journal of 
Osteoarchaeology, 2011. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Y. Boyadzhiev, V. Slavchev „Neolithic settlement near the village of Apriltsi, Pazardzhik 
district” – Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Y. Boyadzhiev. Orientation of the dead during the later Neolithic and early Chalcolithic in 
the Lower Danube. – Studia Praehistorica, 13, 2010, 197-214; 
- Y. Boyadzhiev. Ethnocultural interrelationships in the Lower Danube area during the second 
half of the sixth and the first half of the fifth millenium BC (according to evidence from 
cemeteries). – Studia Praehistorica, 14, 2011, 205-223. 
 
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 2011 г. 
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- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”. – АОР през 2010, С-я, 
2011, 95-98; 
- Я. Бояджиев, Й. Асланис, Ст. Терзийска – Игнатова, В. Мацанова. Селищна могила 
Юнаците – проучвания през 2001-2010 г. – Том 2 на Годишник на Регионален 
исторически музей-Пазарджик; 
- Y. Boyadzhiev, I. Aslanis, S. Terzijska-Ignatova, V. Macanova. Yunatsite: Ein Bulgarisch-
Griechisches Grabungsprojekt. Dia Jahre 2002-2008. – В: Златното V хилядолетие. Тракия 
и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 21-37; 
- В. Славчев, Я. Бояджиев. Стратиграфия на Варненския халколитен некропол. – В: 
Златното V хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. 
София, 2011, 73-92; 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари. – В: Българска археология 
2010. Каталог към изложба. София, 2010, 20-21. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Ковачева, М. Аврамова, Д. Йорданова, Я. Бояджиев, Д. Гергова, Н. Дерменджиев, 
Т. Кънчева. Селищна могила Дядово в светлината на археомагнитните изследвания. – 
В: Сборник Катинчаров. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Я. Бояджиев. Първият град в Европа. Селищна могила Юнаците. – Будител, 07-
09.2011, 72-78. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на българо-гръцки научен проект на тема „Западните части на Тракия 
през халколитната епоха – селищна могила „Юнаците” и нейната околност” – 
съвместен проект с Център за гръцка и римска археология - National Hellenic Research 
Foundation, Гърция. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- 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 
 
- „Археология и абсолютна хронология.” – НБУ, 10 часа. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
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- Лятна практика на студенти: 2 от СУ; 2 от НБУ; 1 от ВТУ; 1 от НХА. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- Рецензия на магистърската теза на Екатерина Стамболийска – НБУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководител на В. Петров, докторант към НАИМ-БАН; 
- Ръководител на К. Чукалев, докторант към НБУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на междуведомствения „Съвет за теренни проучвания”; 
- Зам. председател на Асоциацията на българските археолози; 
- Член на експертна работна група към МК за изготвяне на методика за ценообразуване 
на теренни археологически проучвания. – заповед № РД9К-0097/31.05.2011; 
- Член на НС на НАИМ-БАН; 
- Член на постоянна комисия за инфраструктурните проекти; 
- Член на комисия за изработване Правилник на НАИМ; 
- Член на комисия за изработване Правилник за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в НАИМ; 
- Член на комисия за приемане на археологическото проучване на обект „Татар Мезар”, 
с. Мокрище, общ. Пазарджик. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Редактор (заедно със С. Терзийска-Игнатова) на сборника „Златното пето 
хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха”. С. 2011; 
- Член на редколегията на списание Studia Praehistorica; 
- Член на редколегията на Известия на Археологическия Институт; 
- Член на редколегията на Bulgarian e-Journal of Archaeology. 
 
б) В чужбина 
 
- Член на редколегията на списание Studies of Prehistory – Букурещ, Румъния. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервюта за в-ци Телеграф, Стандарт, Труд, Знаме, Нов живот; телевизии - БНТ и 
БНТ-Сат, Европа, Телекабел, Нова телевизия. Участие в предаване на БНР – „Форум”, 
интервю за Дарик радио. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Ръководител на секция „Праистория” – НАИМ; 
- Председател на ОС на НАИМ-БАН – от ноември 2011 г. 

 
 

гл. ас. д-р Крум Бъчваров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участвах като заместник ръководител в теренното проучване 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 
 
- Радиовъглеродно датиране и анализ на стабилни изотопи на серия проби от 
животински кости от къснонеолитни ритуални структури от Сърнево, Старозагорско, в 
Scottish Universities Environmental Research Centre, Великобритания; 
- Подготовка на албум и уебсайт по проект „България – историческа памет и 
национална идентичност”, ФНИ. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- L Национална археологическа конференция (София). Участвах с презентация 
„Къснонеолитни ритуални структури при Сърнево, Старозагорско”; 
- ІV Национална конференция „Търговище и Търговищкия край в българската история” 
(Търговище). Участвах с презентация „Тел Търговище-Гарата: археологически 
проучвания през 2010 г.”; 
- Neolithization along the Struma River and the neighboring regions (Благоевград). 
Участвах с презентация „Baby jar burials as neolithization path markers along the Struma 
and Vardar valleys”. 
 
б) В чужбина 
 
- Scientific cooperation in the Europe of the 21st century (Будапеща). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- K. Bacvarov & K. McSweeney. „Potted babies”: a bioarchaeological approach to the study 
of jar burial symbolism. – In: V. Nikolov, K. Bacvarov & M. Gurova (eds) Festschrift for 
Marion Lichardus-Itten. (Studia Praehistorica 14) Sofia: National Institute of Archaeology 
and Museum, 2011, 399-408. 
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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 2011 г. 
 
- K. Bacvarov. Babies incomplete? The prehistory of jar burial tradition in southeastern 
Europe. – In: M. Dizdar (ed.) Panonski prapovijesni osviti. Zbornik radova posvećenih 
Korneliji Minichreiter uz 65. Obljetnicu života. Zagreb: Institut za arheologiu, 2011, 267-282. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- K. Bacvarov, K. McSweeney & S. Ignatova-Terziyska. Interdisziplinäre Forschungen früher 
Gefäßbestattungen. – In: V. Nikolov, K. Bacvarov & H. Popov (Hrg.) Interdisziplinäre 
Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia: Humboldt Union in Bulgarien, 
2011, 151-162; 
- К. Бъчваров & П. Лещаков. Теренно археологическо издирване в землищата на селата 
Сърнево и Пшеничево, Старозагорско. – В: Археологически открития и разкопки през 
2010 г. София, 2011, 575-577; 
- К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Еленски, С. Иванов, И. Лазаренко, К. Максуини. 
Спасителни археологически разкопки на Тел Търговище-Гарата. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 78-81; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. 
Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов. Археологически проучвания на праисторическия 
солодобивен комплекс Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2010 г. София, 2011, 71-73; 
- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев. Спасителни 
археологически разкопки на ритуални комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, 
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Радневско (обект 5, ЛОТ 2, АМ Тракия, 
км 226+600 - км 226+850). – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. 
София, 2011, 53-57. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.3. Статии в албуми 
 
- К. Бъчваров, П. Лещаков. Тел Търговище-Гарата. – В: З. Димитров (ред.) Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. София: Национален археологически институт с 
музей, 2011, 14-15; 
- К. Бъчваров, П. Лещаков, М. Тонкова. Ритуални комплекси от къснонеолитната, 
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Старозагорско, и тяхната културна 
среда. – В: З. Димитров (ред.) Българска археология 2010. Каталог към изложба. София: 
Национален археологически институт с музей, 2011, 10-11. 
 
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. 
 
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. 
 
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; 
- V. Nikolov, K. Bacvarov & M. Gurova (eds) Festschrift for Marion Lichardus-Itten. (Studia 
Praehistorica 14) Sofia: National Institute of Archaeology and Museum, 2011; 
- V. Nikolov, K. Bacvarov & H. Popov (Hrsg.) Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe 
auf der Balkanhalbinsel. Sofia: Humboldt Union in Bulgarien, 2011. 
 
б) В чужбина 
 
- Член на редколегията на Acta Terrae Septemcastrensis; 
- Член на редколегията на Studii de Preistorie. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участвах с материали от ръководени от мен археологически разкопки и постер във 
временната изложба „Българска археология 2010”. 

 
 

гл. ас. д-р Виктория Петрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Заместник-ръководител на археологически проучвания в селищна могила Караново; 
- Ръководител на недеструктивно геомагнитно проучване в местността Казлача, 
землището на с. Чокоба, Сливенско. Научен ръководител гл. ас. д-р Виктория Петрова, 
зам. ръководител Петър Зидаров. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка за печат на монография посветена на къснонеолитен обект 
Хаджидимитрово, Ямболско. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- В. Петрова, С. Бакърджиев, И. Илиев, М. Люнчева. Спасителни археологически 
проучвания на къснонеолитен обект №21, лот 3, АМ Тракия (км 275+250 – 276+100).- 
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 60-62. ISSN: 1313-
0889; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. 
Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов. Археологически проучвания на праисторическия 
солодобивен комплекс Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2010 г. София, 2011, 71-73. ISSN: 1313-0889; 
- V. Petrova. Main characteristic and developpement of graphite ornamentation during the late 
Chalcolithic in Thrace. – Studia Praehistorica, 14, 2011, 311-332. ISSN: 0204-9880. 
 
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 2011 г. 
 
- V. Petrova. Tell Provadia-Solnitsata (Bulgaria): Data on Chalcolithic Salt Extraction. – In: 
M. Alexianu, O. Weller, Roxana-Gabriela Curcă. Archaeology and Anthropology of Salt: A 
Diachronic Approach. Proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, BAR 
International Series 2198, 2011, 65-67. ISBN: 978-1-4073-0754-1.  
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- В. Петрова. Селищна могила Караново, Новозагорско. Последният къснохалколитен 
хоризонт. – В: Бояджиев, Я, С. Игнатова (ред.). Златното пето хилядолетие. Тракия и 
съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 181-190. ISBN: 978-954-
9472-09-7; 
- В. Петрова. Къснонеолитен обект Хаджидимитрово, Ямболско. – В: Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. София, 2010, 8-9. ISBN: 978-954-9472-05-9. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Член на междуведомствена комисия за установяване на наличието/отсъствието и 
степента на проученост на недвижими археологически паметници, попадащи в трасето 
на АМ Марица, участък Свиленград-ГКПП Капитан Андреево (заповед РД9К – 
0234/9.12.2011 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие с материали и постер в изложбата „Българска археология 2010”. 
 
 

гл. ас. д-р Калин Димитров 
 
Забележка: 
През 2011 година след ортопедична операция бях 5 месеца в болнични – от средата на 
април до средата на септември. 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- И през 2011 година основаната ми работа е свързана с подготовката на разделите за 
медните и златните находки от Варненския енеолитен некропол /ВЕН І/, които ще 
бъдат отделни студии в дълго чаканата публикация на този паметник. През периода 
януари – април 2011 г работих общо около 2 месеца във фонда на РИМ Варна с 
металните находки на некропола. 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; 
- Етап на работа с медните находки от ВЕН: 
Каталогът на медните находки (общо 174 предмета) е готов – снимки, рисунки, 
подробни описания, типологически определения, технологични наблюдения. Текстът в 
табличен вид е предаден на редактора на поредицата д-р Вл. Славчев; 
- Етап на работа със златните находки от ВЕН: 
Продължава попълването на подготвената през предишните години електронна база 
данни на златните находки от Варненския енеолитен некропол. Тази година са описани, 
нарисувани и заснети находките от Гроб 4, както и някои по-малки комплекси. 
Изготвени са макро снимки на технологичните следи. Благодарение съдействието на 
колегите от НИМ имах възможност да работя отново и с находките от Гроб 1 – 
изготвени са снимки, рисунки, описания; 
- През тази година започна и работата по паралелите на златните находки от ВЕН. Имах 
възможност да работя с находките от Хотнишкото съкровище, с някои от находките от 
Дъбене, Окол, (НИМ), със златните находки от Дуранкулак (ИМ Добрич), със златните 
находки от Сава, Снежин (ИМ Дългопол), златните праисторически находки от РИМ 
Търново и РИМ Русе. За съжаление планираното посещение в Гърция за работа с 
находките от Арависос не можа да се осъществи; 
- През 2011 година започна практическата работа и по международния проект 
Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von 
Varna, Bulgarien, ръководител проф. Е. Перницка. През периода февруари – март 2011 
немският екип – проф. Перницки, д-р Армбрустър, д-р Краус, В. Бърнет – работи в 
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България. В НИМ и РИМ Варна бяха направени микро-XRF измервания на състава на 
около 1700 златни находки от Варненския некропол, Хотница, Дуранкулак, Дъбене. В 
този проект осигурявам археологическата база данни, както и по-голямата част от 
организационната и координационна работа в България. През април бях на работно 
посещение в Германия, където работих в библиотеките на Университета Тюбинген и на 
Центъра по археометрия Курт Егелхорн в Манхайм; 
- В рамките на международния проект Archäometallurgische und paläoanthropologische 
Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna имах възможност да продължа изследването 
си за технологията на изработка на златните находки от Варненския некропол, 
използвайки съвременен цифров микроскоп. Освен моделната апаратура, особено 
полезно се оказа и сътрудничеството с д-р Армбрустър – водещ специалист по 
праисторическа технология на обработка на златото; 
- През 2011 г. приключи работата по проекта НФНИ: Археометрично изследване на 
златните находки от Варненския енеолитен некропол и идентифициране на 
източниците на злато, Софийски университет, ръководител проф. И. Кулев. Подготвил 
съм и съм предал археологическата част на отчета. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Участвам в проекта Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen 
des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, с ръководител проф. Е. Перницка. 
Институционални страни по проекта са: от българска страна - РИМ Варна и от немска 
страна - Tubingen Universitat заедно с Curt-Engelhorn-Zentrum Archaeometrie. Тъй като 
проектът е подготвян още през 2008 г аз имам статут на индивидуален участник. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Водя курс по Археологическа фото документация в магистърската програма по 
Археология на СУ. Курсът се провежда като практически занятия и лекции със 
студенти от първи курс, общо 45 часа (3х15), зимен семестър; 
- През 2011, зимен семестър, водя спецкурс Металургията през каменномедната епоха 
в Югоизточна Европа, 45 часа, магистърска програма по археология в СУ. 
 
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 
 
- Подготвил съм експертни становища във връзка с 2 инвестиционни проекта, засягащи 
Варненското езеро: 

1. За изграждане на контейнерен терминал в района на Аспаруховия мост; 
2. За изграждане на напорен тръбопровод Варна-ПОСВ Аспарухово. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Редакция на части І – ІV на История на Добруджа, т. 1 (второ преработено издание).  
Секретар на Be-JA. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Част съм от група за подготовка на проекти в НАИМ; 
 
Работил съм по следните проекти: 

1. Развитие на научната инфраструктура ИНФРАМАТ (участници са 15 
институции от областта на опазване на културното наследство, изследването на 
материалите и обучението в тези области) – координатор съм за НАИМ. В рамките на 
ИНФРАМАТ съм участвал (като представител на НАИМ) в подготовката на проект 
MatArch: Material Science Technologies and Archeomaterial Researches. Advanced Training 
Autumn School – October 2012. Проектът кандидатства пред UNESCO за финансиране в 
размер на 24115 US; 

2. Подготовка на международен проект: Extension of the Danube Limes – UNESCO 
World Heritage in the Lower Danube area; Danube Limes Brand. Водеща организация e 
University of Vienna, Department of History, участници музеи и университети от 
Австрия, Словакия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Хърватия. НАИМ 
кандидатства за финансиране от 119000 EU. 
 
 

археолог-проучвател Иван Вайсов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- През 2011 г. бях научен ръководител на теренните проучвания на н.с. Промахон-
Тополница (сектор Тополница). През годината бяха извършени археологически 
проучвания, с метода на геоелектриката, като целта бе да се обследва територията на 
сектор Тополница и да се обвържат получените резултати с профилите получени при 
електросондирането на сектор Промахон (Гърция); 
- Поради затрудненото финансово положение на община Петрич, не успяхме да 
проведем, предвидените за тази година разкопки, предмет на отделено разрешение за 
теренни проучвания, поради което, разрешението е върнато в законоустановения срок; 
- През 2011 г. бях научен ръководител на теренните проучвания (проучвания с 
методите на геомагнетиката) на н. с. Курт Орман до с. Бата, община Поморие. Като 
резултат бе установено, че селището се простира площ около 9500 кв. м. и, че 
основното му ядро е защитено с широк ров; 
- През 2011 г. бях научен ръководител на теренните проучвания (разкопки) на н.с. 
Курт Орман до с. Бата, община Поморие. Целта на проучването бе да се установи 
характера на очертания с метода на геомагнетиката ров и характера на 
седиментологичните напластявания в селището. За целта бяха положени две сондажа, 
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един пресичащ рова и един в центъра на селището. И в Двата сондажа не беше 
достигнат стерилен пласт, като допроучването им остана за 2012 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 

- През 2011 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 2011 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 обработени статистически керамичните комплекси от пластовете 
7-11 в кв. I и частично пластовете 13-33 от кв. IET. Това са квадратите, в които попада 
вкопания храм от фаза II в Промахон-Тополница. 

През 2011 г. продължи статистическата обработка и на материалите от сектор 
Тополница, като с това приключи статистическата обработка на керамиката от фонда 
на музей в гр. Петрич. 

През годината изготвих и 3D пространствен модел на цялото селище Промахон-
Тополница, като отделните хронологически етапи са представени отделно. Основната 
цел на изследването бе, да се изгради 3D модел на защитната преграда и да се 
представи нейното хронологическо развитие. 

Ръководител на проекта от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. дин. 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 2011 г. не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР. 
Финансирането на проекта е съвместно – от гръцката и от българска страна. 

  - През 2011 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 разработващ темата за стратиграфията и хронологията на 
обекта. 

През 2011 г. обработих и теренната документация на обекта като направих 3D 
модел, който представя връзката между отделните сондажи и стратиграфските 
напластявания в тях. За целта, на место трябваше да се вземе допълнителна 
планиграфска информация на терен. Изготвянето на този 3D модел даде възможност 
написването на частта за стратиграфията и хронологията на този важен за Ранната 
бронзова епоха обект. 
  През 2011 г. написах частта за „Типология на керамиката от Скала Сотирос” и 
„Резултати от статистическата обработка на материалите”. 
  През 2011 г., съвместно с Параскеви Юни (Гърция), започнах работа и по частта 
за технология на керамиката, част петрография. 

Ръководител на проекта: Хайдо Кукули-Хризантаки (Гърция). 
Срок на проекта: 2009 – 2011 г. 
Финансирането на проекта изцяло е от гръцката страна. 
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През 2011 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 2011 г. продължих работа по втори етап на проект ДО 02-206/17.12.2008 г. 
„Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-
историческото наследство в Кюстендилска област”. По тази задача дейността ми 
през 2011 год. беше съсредоточена върху следното: 

 И през 2011 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 (Пауталия) с новопостъпващата информация (вид на паметника, датировка, 
геодезическа информация и т. н.). При тази работа бяха прецизно нанесени всички 
обекти от територията на град Кюстендил от праисторията до възраждането. 

И през 2011 г. участвам в процеса на дигитализация на археологическата 
документация на проучените вече обекти в гр. Кюстендил (части от крепостната стена 
на античния град, термите и т. н.) с цел ситуирането им върху дигиталния кадастрален 
план на града и изготвяне на 3D модели на антични градски структури; 
 През 2011 г. написах частта за „Модел за регистрация и документация на 
културно-историческото наследство в Кюстендилска област” – 39 стр., 17 карти, 24 
ортофотографии, 17 снимки и 7 схеми. 

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 каменно-медната епоха в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”, с ръководител ст. н. с. Я. 
Бояджиев и др. специфични проекти на НАИМ – БАН. 
 - През 2011 г. продължих работа по втори етап на проект ДО 02-276/18.12.2008 г. 
„Струмският път, трансмисия на контакти между Егея и Балканите през 
праисторията”. По тази задача дейността ми през 2011 г. 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. Работата 
през 2011 г. бе съсредоточена върху обектите от Горна Струма (община Перник) и 
Долна Струма (община Петрич и Сандански). 

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 каменно-медната епоха в 
българските земи в контекста на Балканския полуостров”, с ръководител ст. н. с. Я. 
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Бояджиев и „Проучвания на тракийската култура в българските земи през 
бронзовата епоха” с отговорник доц. д-р Стефан Александров; 
- През 2011 г. продължих работа по проект ДИД 02/26/17.12.2009 г. „Екологичните 
кризи в България през холоцена – VІІ – ІІІ хил. пр. Хр.”. По тази задача дейността ми 
през 2011 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” (днес ИБЦТ) продължих 
работата по пререгистрация на потъналите праисторически селища по българското 
Черноморие. През годината бяха събрани и анализирани всички геологически колонки 
от шелфа на западното Черноморие, геологическите колонки от лиманите и езерата в 
Добруджа, като резултатите бяха обединени в обща база от данни имаща за цел 
представяне етапите на трансгресия на Черно море. 

През 2011 г. събрах в обща база от данни всички известни 14-С дати от 
праисторическите обекти от VІІ – ІІІ хил. пр. Хр. в България и ги съпоставих с базата от 
данни за промените в климата, обединяваща резултатите от международните сонди 
Camp Century, Dye-e, GRIP, GISP2, RENLAND и NorthGRIP на Гренландските ледници и 
сондите VOSTOK и EPICA на Антарктическия ледник. В резултат от това ясно се 
очертаха границите на екологичните кризи през периода VІІ – ІІІ хил. пр. Хр. 

Ръководител на проекта: проф. дин. Кирил Йорданов. 
Срок на проекта: 2011 – 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 каменно-медната 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” – град София. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Работа по българо-гръцки проект №1 (30) „Studies of the Prehistoric Settlement 
Promachon-Topolica”. 

Проект с Гърция. 
Проект №1 (30) „Studies of the Prehistoric Settlement Promachon-Topolica”. 
Срок на проекта: безсрочен. 
Не е използвана квотата на БАН по ЕБР. 
Ръководител от българска страна: чл. кор. на БАН, проф. дин. Х. Тодорова. 
През 2011 г. като член на екипа от българска страна продължих работата по 

гръцко-български проект за съвместно изследване и публикуване на резултатите от 
проучването на неолитно селище Промахон-Тополница. Финансирането на 
съвместните проучвания са от гръцката и българска страна. 
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в) Участие в проекти в чужбина 
 

- През 2011 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”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Координатор съм на проект ДО 02-206/17.12.2008 г., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДО 02-276/18.12.2008 г., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДИД 02/26/17.12.2009 г., проект финансиран от ФНИ; 
- Координатор съм на проект ДТК 02/57/17.12.2009 г., проект финансиран от ФНИ. 
 
 

археолог-проучвател Татяна Стефанова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 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 април-май и юни-юли 2011 г. По време на проучването на 
средновековното селище, са регистрирани съоръжения и структури от времето на 
късния неолит, ранната и късна желязна епоха. Структурите, принадлежащи на 
къснонеолитното селище са значително разрушени от по-късните селища и активността 
на жителите им. През 2011 г. бяха установени къснонеолитни ями и вкопани структури. 
Откритите в тях фрагменти от керамични съдове и другите находки се отнасят към 
същия период. 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”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка 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”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
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- Участвам в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на 
териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ-БАН и Съвет за 
археология на САНИ. В рамките на дейността по проекта посетих спасителните 
археологически разкопки по коридор 10 от трасето на магистрала E75, отсек 
Грабовица-Леовосое, ръководител от проф. д-р С. Перич (Археологически институт) и 
спасителните археологически разкопки по коридор 10 от трасето на магистрала E80, 
отсек Црвена река-Чифлик, с ръководители д-р М. Лазич, д-р М. Сладич, д-р М. Ружич 
(Философския факултет, Център за археологически проучвания) и М. Бръмболич 
(Институт за опазване паметниците на културата, Белград), а също така и обектите 
Юстинияна Прима и Виминациум. Запознах се със ситуацията на терена, както и с 
находки и керамика, открити по време на разкопките. По време на престоя си посетих 
Археологическия институт в Белград, Центъра за археологически проучвания във 
Философски факултет на Белградския университет, Музея на град Белград, Музея на 
град Нови Сад, а също и Музея на Войводина в Нови Сад, където се срещнах и 
разговарях Мария Йованович, ръководител на Отдел Археология. Освен постоянната 
изложба, посетих и временната изложба „Господарите на глината и житото” с автор 
Мария Йованович, където освен находките от многобройните обекти проучени във 
Войводина, бяха представени и множество реконструкции на праисторически жилища, 
жилищни интериори и облекла; 
- Работих в библиотеките на Археологическия институт и Отделението за археология 
на Философския факултет. Запознах се с публикациите от 2010 и 2011 г. по проблемите 
на неолита и халколита в РСърбия. Срещнах се и разговарях за последните проучвания 
на неолита и халколита в България и Сърбия с проф. д-р Славиша Перич 
(Археологически институт), д-р Мирослав Лазич, д-р Дубравка Николич, доц. д-р 
Ненад Тасич, д-р Ясна Вукович (Философския факултет, Отделение за археология и 
Център за археологически проучвания), както и с Милош Спасич и Адам Црнобрня 
(Музей на град Белград); 
- Посещението ми бе осъществено в периода 14-23.11.2011 г. (заповед на БАН № ІІ – 
503/28.10.2011 г.). 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. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участвах в комисия по приемане на преводи от български на английски език на 
резюмета на статии за няколко издания на НАИМ-БАН (сборник в памет на В. 
Герасимова и др.) като член на комисията; 
- Участвах в комисия за извършване на пълна инвентаризация на фонд 
„Праисторически и палеолитен” (в рамките на пълната инвентаризация на фондовете на 
Националния Археологически музей), съгласно Заповед № I 97/15.02.2011 г., издадена 
от Директора на НАИМ-БАН – през цялата 2011 г. като член на комисията. 
 
 

археолог-проучвател Петър Лещаков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Ръководител на теренно археологическо издирване в Сектор 3 по трасето на 
газопровод Набуко (община Върбица, община Омуртаг, община Търговище и община 
Попово). Ръководител на проекта: доц. д-р Людмил Вагалински. 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” – 01.04.2011-01.05.2011 г. 
- Ръководител на теренно археологическо издирване в зоната на Тел Провадия-
Солницата (в землищата на град Провадия, с. Бозвелийско, с. Добрина, с. Житница, с. 
Кривня, с. Тутраканци). Към проект 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” – 
04.11.2011 – 15.11.2011 г.; 
- Съръководител (съвместно със Славянка Николова-ИМ Дупница) на теренно 
археологическо проучване на обект Дупница-Кулата (град Дупница). Към проект на СП 
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров” – 05.07.2011 – 22.07.2011 г.; 
- Заместник ръководител в теренното археологическо проучване на Тел Провадия-
Солницата. Ръководител на проекта: проф. д. и. н. Васил Николов. Към проект на СП 
„Материална и духовна култура на халколита в българските земи в контекста на 
Балканския полуостров”; 
- Член на екипа на теренното археологическо издирване в зоната на концесия за добив 
на злато Диканите, участък Вакарелец (с. Горна Диканя, с. Долна Диканя). Ръководител 
Марлена Кръстева, Секция за тракийска археология. Към проект на СП „Материална и 
духовна култура на халколита в българските земи в контекста на Балканския 
полуостров” – 21.11.2011 – 25.11.2011 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Научна среща по проект „Лазерни методи за диагностика в археологията”. Участие с 
доклад „Епохи, находки, материали”. Кърджали, 09-13.05.2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- К. Бъчваров, П. Лещаков. Теренно археологическо издирване в землищата на селата 
Сърнево и Пшеничево, Старозагорско. – В: Археологически открития и разкопки през 
2010 г. София, 2011, 575-577; 
- К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Еленски, С. Иванов, И. Лазаренко, К. Максуини. 
Спасителни археологически разкопки на Тел Търговище-Гарата. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 78-81; 
- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев. Спасителни 
археологически разкопки на ритуални комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, 
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Радневско (обект 5, ЛОТ 2, АМ Тракия, 
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км 226+600 - км 226+850). – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. 
София, 2011, 53-57; 
- М. Класнаков, П. Лещаков, Г. Самичкова, Р. Александрова, Н. Спасов, Н. Илиев, Р. 
Златева. Спасително археологическо проучване на къснонеолитно селище Буджака в 
зоната на УПИ 8035, гр. Созопол, област Бургас. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. София, 2011, 65-68; 
- П. Лещаков, М. Класнаков. Теренни археологически издирвания в Медни рид. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 581-585; 
- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, М. Люнчева, Е. Анастасова, С. 
Игнатова, П. Лещаков, С. Трифонов. Археологически проучвания на праисторическия 
солодобивен комплекс Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки 
през 2010 г. София, 2011, 71-73. 
 
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 2011 г. 
 
- P. Leshtakov. Archaeological evidence for paleoclimatic change along the southern 
Bulgarian Black Sea coast from the sixth to third millennium BC. – In: V. Nikolov, K. 
Bacvarov & H. Popov (Hrg.) Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der 
Balkanhalbinsel. Sofia: Humboldt Union in Bulgarien, 2011, 131-138. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- К. Бъчваров, П. Лещаков. Тел Търговище-Гарата. – В: З. Димитров (ред.) Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. София: Национален археологически институт с 
музей, 2011, 14-15; 
- К. Бъчваров, П. Лещаков, М. Тонкова. Ритуални комплекси от къснонеолитната, 
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Старозагорско, и тяхната културна 
среда. – В: З. Димитров (ред.) Българска археология 2010. Каталог към изложба. София: 
Национален археологически институт с музей, 2011, 10-11; 
- М. Класнаков, П. Лещаков. Спасителни разкопки в м. Буджака, гр. Созопол. . – В: З. 
Димитров (ред.) Българска археология 2010. Каталог към изложба. София: Национален 
археологически институт с музей, 2011, 6-7. 
 
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 между САНУ и 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. 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
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- Участвам в 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). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисията за инвентаризация на фонд Праистория при НАИМ-БАН; 
- Член на междуведомствена експертна комисия назначена от Министъра на културата 
за установяване на наличието на недвижими археологически цености по трасето на АМ 
Марица, в участъка Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево” от км 114+000 до км 
117+345. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на Археологически открития и разкопки. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участвах с материали от ръководени от мен археологически разкопки и постер във 
временната изложба „Българска археология 2010”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за праисторическа археология. 
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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 Милена Тонкова (ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 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, 
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. Към проект на СТА “Проучване на тракийската култура през 
късножелязната епоха”. През 2011 г. бяха проведени проучвания в четири сектора на 
обекта. Бе проучена изцяло сграда 2 от ранния неолит, ранноелинистическа сграда с 
орнаментирана есхара, две пепелни жертвени ями и яма с човешко жертвоприношение 
от ранноелинистическата 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.” 
Проектът бе финализиран. Бе създадена база данни с формално-типологичните и 
стилови характеристики, с елементния състав и технологичните характеристики на 
автентични тракийски накити от късножелязната епоха от колекцията на НАМ; 
- 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. Проектът бе финализиран. Бе 
подготвена и издадена книга с първичните резултати от проучванията на пет надгробни 
могили, в една от които бе открита куполна гробница, и на две селища. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
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а) В страната 
 
- В Националната археологическа конференция в София с доклад на тема: „Резултати 
от археологическите проучвания в района на Чирпанските възвишения, на територията 
на община Братя Даскалови през 2010 г.”; 
- В Научната конференция в с. Розовец, община Брезово, посветена на началото на 
археологическите проучвания в България с доклад на тема: „Тракийски златни украси – 
знаци на властта от района на Сърнена гора и Чирпанските възвишения”. 
 
б) В чужбина 
 
- В Научна конференция в гр. Струмица, Македония с доклад на тема: „Момина могила 
и погребалните практики в района на Чирпанските възвишения“. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Даскалов, М. Тонкова. Ранносредновековен колективен гроб със сребърни коланни 
гарнитури от Гледачево, Радневско. – В: Археология, LI, 2010, кн. 3-4, 78-102. 
 
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 2011 г. 
 
- M. Tonkova. The silver jewellery hoard from Chelyushnitsa in Thrace – a new perspective. 
– In: M. Guštin, M. Jevtić (eds.) The Eastern Celts. The Communities between the Alps and 
the Black Sea. Koper_Beograd, Beograd, 2011, 189-198. ISBN 978-961-6862-00-4. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Тонкова. Проект „Археологическо проучване на трако-римски династичен център 
в района на Чирпанските възвишения V в. пр. Хр. – ІV в. – В: М. Тонкова (ред.). Трако-
римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 3-9;  
- М. Тонкова, Я. Иванов. Тракийска куполна гробница от края на ІV – началото на ІІІ в. 
пр. Хр. в Момина могила, с. Бр. Даскалови, Старозагорска област. – В: М. Тонкова 
(ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 
2011, 10-17; 
- М. Тонкова, З. Димитров. Археологически проучвания на Каракочова могила, с. Братя 
Даскалови, Старозагорска област. – В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен 
център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 36-43; 
- М. Тонкова, Я. Иванов. Археологическо проучване на Селската могила в с. Братя 
Даскалови, Старозагорска област. – В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен 
център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 60-71; 
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- М. Тонкова, А. Сидерис. Археологически проучвания на многослоен обект от късния 
неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с Горно Белево, община Братя 
Даскалови, Старозагорска област. – В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен 
център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 80-92; 
- М. Тонкова. Археологическа карта на община Братя Даскалови. Наблюдения върху 
селищната система на района на Чирпанските възвишения в предримската епоха. – В: 
М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските 
възвишения. София, 2011, 100-112.  
- К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев. Спасителни 
археологически разкопки на ритуални комплекси от къснонеолитната, ранножелязната, 
късножелязната и римската епоха при Сърнево, Радневско (обект 5, Лот 2, АМ Тракия, 
км 226+600 – км 226.850). – АОР през 2010 г. , София, 2011, 53 – 57; 
- А. Сидерис, М. Тонкова. Геофизично и археологическо проучване на многослоен 
обект от късния неолит и от І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар при с. Горно Белево, 
община Братя Даскалови, Старозагорска област през 2010 г. Неолитни структури. – 
АОР през 2010 г. ,София, 2011, 100-102; 
- М. Тонкова. Я. Иванов. Погребално-ритуален комплекс от раннобронзовата епоха в 
„Малката Момина могила”, община Батя Даскалови. – АОР през 2010 г. ,София, 2011, 
118 – 120; 
- М. Тонкова, К. Лещаков, Л. Лещаков. Спасителни археологически разкопки на 
раннонеолитно селище и ямно светилище от V – началото на ІІІ в.пр.Хр. в м. 
Карабюлюк при с. Ябълково, община Димитровград, област Хасковска – обект 9, км 
222.050 – 223.570 по ОВОС на ж.п. линията Пловдив – Свиленград през 2010 г. 
Структури от късножелязната епоха. – АОР през 2010 г. , София, 2011, 155- 157; 
- М. Тонкова, А. Сидерис. Геофизично и археологическо проучване на многослоен 
обект от късния неолит и от І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар при с. Горно Белево, 
община Братя Даскалови, Старозагорска област през 2010 г. Структури от І хил. пр. Хр. 
– АОР през 2010 г., София, 2011, 165 – 167; 
- М. Тонкова, П. Караилиев, А. Пировска. Спасително археологиечско проучване на 
обект „Селище от тракийската епоха в м. Ченгене дере, край с. Помощник, община 
Гълъбово. – АОР през 2010 г. , София, 2011, 167; 
- М. Тонкова, М. Василева. Археологическо проучване на тракийското светилище при 
с. Бабяк, Западни Родопи (община Белица, Благоевградска област) през 2010 г. Сектор 
„Топ“. – АОР през 2010 г. , София, 2011, 179 – 181; 
- М. Тонкова, Я. Иванов. Тракийска куполна гробница от края на ІV или началото на ІІІ 
в.пр.Хр. в Момина могила, с. Братя Даскалови, Старозагорска област. – АОР през 2010 
г. , София, 2011, 229 – 231; 
- З. Димитров, М. Тонкова. Археологически разкопки на обект: Каракочова могила, с. 
Бр. Даскалови, Чирпанско. – АОР през 2010 г. , София, 2011, 231-334; 
- З. Димитров, М. Тонкова. Археологически разкопки на обект: Читашка могила, с. 
Братя Даскалови, Чирпанско. – АОР през 2010 г. , София, 2011, 234 – 236; 
- М. Тонкова, Я. Иванов. Археологическо проучване на „Селската могила“ в с. Братя 
Даскалови, Старозагорска област. – АОР през 2010 г., София, 2011, 236 – 238; 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Статия във в-к „Старозагорски новини”. 
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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.  
 
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 студенти 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; 
- Научно ръководство на докторантската теза на Ивайло Караджинов, редовен 
докторант към секция по Тракийска археология при НАИМ-БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС при БАН; 
- Член на междуведомствена комисия на МК в Стрелча като представител на НАИМ; 
- Член на междуведомствена комисия на МК в Димитровград като представител на 
НАИМ; 
- Член на комисия по инвентаризация на Репрезентативния фонд на НАМ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Експертиза на златната огърлица от гробницата Мал тепе при Мезек, по искане на 
МВР; 
- Рецензия на докторската дисертация на Велислав Бонев, редовен докторант при 
катедра Археология, СУ „Кл. Охридски”; 
- Становище на докторската дисертация на Иван Вълчев, редовен докторант при 
катедра Археология, СУ „Кл. Охридски”. 
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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 и публикация на книга 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 
 
- Участие в Националната археологическа изложба в НАМ с над 60 находки от 
проучванията през 2010 г.  
 
 

гл. ас. д-р Маргарит Дамянов (секретар на секцията) 
  
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологически проучвания на средновековна църква с некропол и антично 
светилище на нос Скамни, Созопол: член на екипа; 
- Археологически проучвания в античния некропол на Аполония Понтика в местността 
Буджака, Созопол: заместник ръководител; 
- Археологически проучвания на античния град Аполония Понтика на о-в Св. Кирик, 
Созопол: заместник ръководител. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 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 11 (2012). ISSN 1783-
8363. 
 



61 
 

2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- К. Панайотова, Д. Стоянова, М. Дамянов, Т. Богданова. Храмов комплекс на о-в Св. 
Кирик. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 259-261. ISSN 
1313-0889; 
- К. Панайотова, М. Дамянов, Р. Пенчева. Спасителни проучвания в некропола на 
Аполония Понтика (Созопол) в местността Буджака през 2010 г. Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 264-266. ISSN 1313-0889; 
- М. Дамянов. Изложба „Сенки от отвъдното: древният Некропол на Несебър”. – 
Археология, LII, 1 2011, 134-136. ISSN 0324-1203. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- M. Damyanov. Amphorae from a tumulus on Kolokita Promontory near Sozopol (Apollonia 
Pontica). – In: Ch. Tzochev, T. Stoyanov, A. Bozkova (eds.). PATABS II. Production and 
Trade of Amphorae in the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, 
Nessebar and Sredetz, September 26-30, 2007, Sofia, 2011, 87-100. ISBN 978-954-9472-04-
2. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- М. Дамянов. Нов живот. National Geographic България. Юни 2011. 20-21. ISSN 1312-
6571; 
- М. Дамянов. Свещено място. National Geographic България. Октомври 2011. 26-27. 
ISSN 1312-6571; 
- М. Дамянов. Липсващото звено в древното злато на България. National Geographic 
България. Декември 2011. 46-59. ISSN 1312-6571. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Участник в българо-френски проект в рамките на тригодишната научно-
изследователска програма на Националната агенция за научни изследвания /Agence 
Nationale pour la Recherche/ на тема „Eвксински Понт. Геоархеология на гръцките 
градове по западното и южното крайбрежие на Черно море”. Ръководители: Кръстина 
Панайотова, НАИМ-БАН; Александър Баралис Център Камий Жулиан, UMR 6573, 
Университет на Прованс Екс-Марсилия I. Програмата е предмет на решение за 
финансиране № ANR-09-RPDOC-021-01. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
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- Специализиран курс „Археология на гръцката колонизация”, 45 ч. лекции, Катедра 
Археология, ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Лекция “Knowns and Unknowns of the Early Greek Colonisation of the Western Pontic 
Coast”, изнесена в Американския изследователски център в София, 13 септември 2011 
г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Редактор на сборник в памет на Д. П. Димитров; 
- Редактор на резюметата на английски език в сп. „Археология”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за тракийска археология (от декември 2011 г.). 
 
 

доц. д-р Анелия Божкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Съръководител на спасителни разкопки на тракийско скално светилище при с. Долно 
Дряново, община Гърмен. Осъществени през м. юли-август 2011 г.  
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в международна конференция, посветена на архаичната керамика в 
северноегейския регион (700-480 г. пр. Хр.) в Солун, Гърция през м. май 2011 с доклад 
на тема “Archaic Pottery with Geometric Decoration from the Middle Valleys of the Nestos 
and Strymon (South-Western Bulgaria)” – съавторство с П. Делев; 
- Участие в международна конференция на тема „Погребални обреди” в Струмица, 
Македония, ноември 2011 с доклад на тема „Некрополът на Месамбрия Понтика от 
класическата епоха”; 
- Участие в международна конференция, на тема „Grecs en pays gète: Regard croisé sur 
les rites funéraires”, Букурещ, Румъния, м. ноември, с доклад на тема „La nécropole 
grecque deMesambria Pontica. Recherches actuelles”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Анелия Божкова, Петя Кияшкина, Тодор Марваков. Десислава Василева. Спасителни 
археологически разкопки в некропола на Месамбрия/Месемврия (парцел УПИ І общ, 
УПИ Х общ, кв. 54). – АОР през 2010 г., София, 2011, 252-255, ISSN 1313-0889. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- А. Божкова, П. Делев. Отново за керамиката с геометрична украса от Югозападна 
България. – Археология, 2011, кн. 3-4.  
 
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 2011 г. 
 
- A. Bozkova. L’importation des amphores sinopéennes dans les territoires de Thrace. –
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 16, Brill, Leiden, 2010, 429-439. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- A. Bozkova. Englyphic amphora stamps from Tumulus 8 on Kolokita Promontory near 
Sozopol (the ancient Apollonia Pontica). In: Patabs II. Production and Trade of Amphorae in 
the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, Nessebar and Sredetz, 
September 26-30, 2007. Sofia, 2011, (06) 111-116. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в две комисии в гр. Несебър, назначени със заповед на Министъра на 
културата. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участие в две научни журита за присъждане на научни степени и академични 
длъжности. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на общото събрание на БАН. 
 
 

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, от японска страна – проф. Х. Камуро. Финансиране – Токийски университет. 
През 2011 година са направени допълнителни стратиграфски наблюдения върху 
централния профил (източна стена № 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. Почистен е участък от втория 
каменен ров, ограждащ част от западната периферия на могилата. Открит е участък от 
неизвестно до сега каменно укрепително съоръжение, както и от глинобитни тераси, 
подсилени с каменни подпорни стени по западния склон на могилата. 

Завършен е сондажът в южната периферия на могилата и установена 
стратиграфията на могилата в тази част. 

В източния сектор, СИ склон, е направен сондаж за верификация на 
геофизичните аномалии, предполагащи наличието на още един ров. При разкопките 
такъв не е открит. 

Осъществено е детайлно геофизично проучване по западния склон на могилата с 
оглед проследяването на обхвата на новооткритите елементи на каменната укрепителна 
система, както и на втория каменен ров в западната периферия на селищната могила; 
- Проучвания на тракийски култов обект в м. Св. Илия, Велинград. 

Ръководител: доц. д-р Диана Гергова, зам. ръководители – Ас. Салкин. 
Разкопките са осъществени в продължение на една седмица през м. юли. В 
изследванията участват студенти на лятна практика от университета в Жешув, Полша, 
доброволци от Класическата гимназия, СУ „Св. Кл. Охридски”, Университета в 
Шефилд, Университета Мак Гил – Канада. 

Изследванията имаха за цел изясняването на плана на обекта. Установено е 
наличието на правоъгълен теменос, ограден от стена и на сграда с квадратен план, 
прилепена до източната му стена. Съоръжението и изградено от плочести грубо 
обработени камъни, без спойка. Не е доразкрита западната стена, където най-вероятно е 
разположен и входа към централната сграда. Откритата керамика принадлежи на 
култовата керамика тип Цепина; 
- Спасителни разкопки в Ахтопол. 
Ръководител: доц. д-р Д. Гергова, зам. ръководител – Н. Дерменджиев. 

Във връзка с изясняването на стратиграфията на античния и средновековен 
Ахтопол, както и с оглед подготвянето на проекти за изследване и експониране на 
археологическото наследство в резервата, в най-високата част на града, в градинката 
при камбаната бяха осъществени сондажни проучвания. Бяха открити останки от 
каменното аязмо на съществувалата тук централна църква на града, бронзова 
кадилница, византийска, ранна и късносредновековна керамика. Почистен бе южния 
участък на античната крепостна стена в двора на Гръцката училище, както и 
проследено нейното протежение в северната и част, където бе разкрит и плана на 
правоъгълна кула от късноантичната епоха. 
 Частично бе проверен и насипа от разрушения културен пласт на древния град, в 
който бяха намерени керамика, накити и монети от алинистическата, късноантичната, 
средновековната епоха и съвремието. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
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- Първа докторантска конференция 27 – 28 ноември 2011 г. „Научни аспекти на 
културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи”. Доклад: Диана 
Гергова. „Археологическото наследство на България като неизползван потенциал: 
наука, туризъм и устойчиво развитие”; 
- Честване на В. Левски. 17 февруари, община Радомир. Лекция – В. Левски в 
съзнанието на българите и в научните изследвания. 
 
б) В чужбина: 
 
- Mortui vivos docent. Струмица, Македония, 3 – 6.11.2011. Gergova D. "SW Thrace 
between the North and the South. The Burial Rites in Late Bronze and Early Iron Age”; 
- National Museum of Ireland. Dublin, 15.11.2011. Gergova D. The Thracians. Ancient Sites 
and Recent Discoveries in Bulgaria; 
- Exhibition „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Dublin, European 
Commission hall. 14.11.2011. Lecture at the opening ceremony; 
- International Conference. „Thracians and Rock Monuments”. Odrin,,  TTUURRKKEEYY,,  2222..1111..22001111..  
GGEERRGGOOVVAA  DD..  „„Thracians and rock monuments. Recent discoveries and investigations”; 
- 5th International Congress on: „Science and technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin”, 22nd – 25th November 2011, Istanbul, Turkey. Gergova 
D. „The preservation of the Archaeological Heritage in the Sboryanovo National Reserve, NE 
Biulgaria. Geological risks, archaeometric studies, restoration and conservation”; 
- 5th International Congress on: „Science and technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin”,22nd– 25th November 2011, Istanbul, Turkey –  R. 
Glavcheva, D. Gergova, Il. Katevski, M. Matova. Geological danger for Cultural Heritage 
in NE Bulgaria and Preservation Approaches”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Зайков, В. В., Гергова, Д., Хворов, П. В., Анкушев, М. Н., Торбов, Н., Бонев, Н. 
Состав серебрянных изделии Рогозенского клада из коллекции Исторического музей г. 
Враца(Болгария).- Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции 
«Минералы: строение, свойства, методы исследования». Екатеринбург-Масс: УрО 
РАН, 2011. С. 141-142.  
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Гергова Д., Х. Камуро, К. Кънчев, Т. Кънчева-Русева с кол. Проучвания на 
селищната могила при с. Дядово през 2010 г. – АОР за 2010, София 2011, 105-107; 
- Гергова Д., Салкин А.,Кузманов . Проучвания на тракийско светилище на Дионис 
на връх Острец, Велниград. – АОР за 2010, София 2011,184-186; 
- Гергова Д., Иванов Я. Археологическо проучване в УПИ VІІІ, кв. 3, ул. Черно море 
39, гр. Ахтопол. – АОР за 2010, София 2011,197-198; 
- Гергова Д., Иванов, А., Катевски Ил. Проучвания на елинистическия некропол на 
гетския култов и политически център в Сборяново. – АОР за 2010, София 2011, 205-206 
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- Гергова Д., Дерменджиев, Н., Нейчева М., Катевски И., Мутафов В. Спасителни 
проучвания в Стрелча. – АОР за 2010, София 2011,206-208; 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Гергова Д. Сборяново. Равносметка на направеното в навечерието на 30 годишния 
юбилей. – Thracia 20; 
- Гергова Д. Светилище на Дионис в земите на бесите. – Сб. Посветен на Ив. Маразов. 
 
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 2011 г. 
 
- Gergova D. The Mother Goddess in the monuments abd rituals in Dausdava – the Getic 
religious centre: Thracian remains and later relicts. – In: An archaeology of Mother Earth 
Sites and Sanctuaries. Natural and Human made symbols and Images in History and 
Prehistory., BAR Series; 
- Gergova D. Orphic death in Thracian burials.(The Royal Getic necropolis of Dausdava). – 
In: Body Histories. Cambridge, 2012; 
- Gergova D. Burials of Thracian kings. Identification and characteristics. Actes de XVI 
UISPP/IUPPS FLORIANOPOLIS, 4-10 September 2011; 
- Gergova D., Nikolova L. Contemporary Bulgarian Archaeology as a Social Practice. 
Archaeology in Former Eastern Europe. TAG UK. Oxbow (?); 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
 
- „Sboryanovo – the Sacred Land of the Getae”. Токио 2011. Превод на японски език. – Я. 
Кимпара. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- „Archaeological park Dyadovo tell”; 
- „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Institute of Culture, Ministry of 
foreign affairs. Брошурa. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Селищна могила Дядово. Българо-японски проект. Ръководител: доц. д-р Диана 
Гергова, от японска страна – проф. Х. Камуро. Финансиране – Токайски университет. 
Ръководител: доц. д-р Диана Гергова, от японска страна – проф. Х. Камуро. 
Финансиране – Токайски университет. 

През 2011 година са направени допълнителни стратиграфски наблюдения върху 
централния профил (източна стена № 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 . Почистен е участък от втория 
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каменен ров, ограждащ част от западната периферия на могилата. Открит е участък от 
неизвестно до сега каменно укрепително съоръжение, както и от глинобитни тераси, 
подсилени с каменни подпорни стени по западния склон на могилата. 

Завършен е сондажът в южната периферия на могилата и установена 
стратиграфията на могилата в тази част. 

В източния сектор, СИ склон, е направен сондаж за верификация на 
геофизичните аномалии, предполагащи наличието на още един ров. При разкопките 
такъв не е открит. 
Осъществено е детайлно геофизично проучване по западния склон на могилата с оглед 
проследяването на обхвата на новооткритите елементи на каменната укрепителна 
система, както и на втория каменен ров в западната периферия на селищната могила; 
- 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.; 
- 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; 
- Програма Еразъм. Координатор; 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- World Archaeological congress; 
- European Archaeological Association; 
- International commission of Burial Archaeology-Braila; 
- ICOMOS; 
- ICOM. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на лятна практика на студенти: 
 
- Велинград – тракийско светилище в м. Св. Илия – лятна практика на студенти от 
Полша, Канада, Шефилд, СУ „Св. Кл. Охридски” – 12 души; 
- Дядово – селищна могила – лятна практика на студенти от Полша, Канада, Шефилд, 
СУ „Св. Кл. Охридски” – 6 души; 
- Ахтопол – лятна практика на студенти от Полша, Канада, Шефилд, СУ „Св. Кл. 
Охридски” – 12 души. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Докторант Явор Иванов на тема „Защитно въоръжение в Древна Тракия, на север от 
Хемус през V - III в. пр. Хр.”; 
- Докторант Йордан Атанасов на паралелна подготовка – Швейцария – България, на 
тема „Келтите в Тракия”. 
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4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Държавен университет – Жешув, Полша. 210 часа. Археология на България. Гост- 
професор. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
Комисии за приемане на археологически обекти : 
 
- Стара Загора – 2; 
- Сандански; 
- Поморие; 
- Созопол. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни  
 
- Член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” 
за нуждите на катедра „Педагогика, психология и история”, Русенски университет; 
- Рецензент в конкурс за доцент по специалността „Изкуствознание и изобразителни 
изкуства”, шифър 05.08.04, за нуждите на Изследователска група „Старо изкуство” към 
Института за изследване на изкуствата – БАН; 
- Експертни оценки на проекти в МОН – 2; 
- Letter of Recommendation for the Rhodes Scholarship. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Сборник в памет на P. Катинчаров. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ: 
 
- Радио София – научен редактор на предаването „История на изкуството за деца. ” 
Програма „Христо Ботев”. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Изложба „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Ancient Orient 
Museum. Tokyo, January-March 2011; 
- Изложба „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Tokai University, 
Japan; 
- Изложба „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Dublin, European 
Commission hall. 14.11.2011. 
 
 

доц. д-р Стефан Александров 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила от римската епоха по 
трасето на газопровод Добрич-Силистра; 
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила от римската епоха до с. 
Бели бряг, о-на Раднево; 
- Ръководител на спасителни разкопки на обект №2 по трасето АМ „Струма, ЛОТ 4, 
землище на с. Левуново, о-на Сандански; 
- Научен консултант на разкопки на некропол от късната бронзова епоха до с. Балей, о-
на Брегово. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка на публикация за резултатите от проучванията на селище от КБЕ до с. 
Балей (1970-1989 г). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие с доклад на тема The Prehistoric Site of Baley in the Context of the Late Bronze 
Age in the Lower Danube. на научна конференция в Кълараш, Румъния. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Александров Ст., Г. Иванов, Т. Христова. Балей – нови открития. Българско е-
Списание за археология, №1, 2011, http://be-ja.org, ISSN: 1314-5088; 
- Александров, С., Христова, Т., Иванов, Г. 2011. Балей-Некрополът. – В: З. Димитров 
(съст.). Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 26-27; 
- Александров, С., Христова, Т., Иванов, Г. 2011. Балей-селището. Археологически 
проучвания през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 129-
132. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Александров Ст. 2011. „Златни торкви от бронзовата епоха в Северна България”, 
Археология, LII, 2011, кн. 2. 
 
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 2011 г. 
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- Alexandrov St. 2011. Prehistoric barrow graves between the Danube and the Balkan range: 
stratigraphy and relative chronology. Ancestral Landscapes: burial mounds in the Copper and 
Bronze Ages (Central and Eastern Europe-Balkans-Adriatic-Aegean, 4th – 2nd millennium 
B.C.), TMO 61, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 2011, 307-320. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Александров, Ст. 2011. 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. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- А. Йоцова, Ст. Александров, Т. Христова, Г. Иванов Селище от късната бронзова 
епоха до с. Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически 
комплекси. В: Сборник в памет на Румен Катинчаров. София, 2012 (31 стр.). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Координатор на Договор с Румънския институт по археология „Василе Първан”, 
Букурещ по тема „Долния Дунав от Палеолита до Средновековието”. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Почетен член на Румънския институт по археология „Василе Първан”, Букурещ. 
 
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. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- 2 рецензии. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 докторант. 
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4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Лекция в Румънския институт по археология „Василе Първан”, Букурещ „Aşezarea 
preistorică din Baley şi problemele epocii bronzului tîrziu la Dunarea de Jos”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ-БАН; 
- Член на Съвета за теренни проучвания. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
 
- Рецензия на Мартин Венелинов Николов за придобиване на научна и образователна 
степен доктор в СУ; 
- Рецензия на Ваня Николова Петрова за придобиване на научна и образователна степен 
доктор в СУ. 
 
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 „Археология”; 
- Член на редакционната колегия на списание „Минало”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на ДС на НАИМ-БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ-БАН; 
- Ръководител на Секция „Трасийска археология”. 
 
 

доц. д-р Алексей Милков 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 № 247/26.05.2011 г.); 
- Ръководител на съвместната българо-чешко-британска експедиция за проучване на 
емпорион Пистирос и неговите околности. – м. юни-авуст; 
- Сондажни археологически проучвания на скален мегалитен комплекс в м. Скумсале, 
землище на град Стрелча (Разрешение за теренно археологическо проучване 
№245/26.05.2011 г.). 
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1.2. Други изследователски теми 
 
- Теренни обхождания в землището на град Стрелча (Разрешение за теренно 
археологическо проучване № 246/26.05.2011 г.); 
- Теренни обхождания в Западни Родопи по проект „Тракийски светилища в Западни 
Родопи и прилежащите територии” – съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски” (Разрешение 
за теренно археологическо проучване № 200/09.05.2011 г.). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Пловдив „Седмици на тракийската култура” доклад на тема „История, изсечена в 
скала” съвместно с Н. Петкова и Антон Генов. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Gotzev A. Emporion Pistiros An Interrim report 2005-2010. in Bouzek J., Archibald Z., 
Gotzev A.(eds.) Emporion Pistiros vol. V. 30 p. (in print); 
- Gotzev A. Excavations in Emporion Pistiros. sq. B 23 and B 24 (2004-2010). in Bouzek J., 
Archibald Z., Gotzev A.(eds.) Emporion Pistiros vol. V. 22 p. (in print); 
- Gotzev A., Ugleshova S. Whelle-made pottery complex from sq. B 23 and B 24 (2004-
2010). in Bouzek J., Archibald Z., Gotzev A.(eds.) Emporion Pistiros vol. V. 17 p. (in print). 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Gotzev A. Research of Emporion Pistiros 2005-2009 n Squares B 23 and B 24 and Some 
Problems of the Defence System. Eirene, XLVII, 2011, pp 29-32. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Гоцев, А. Емпорион Пистирос. Археологически проучвания в кв. Б 23 и кв.Б 24. 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София 2012. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Гоцев, А., Петкова Н., Генов А. Сондажни археологически проучвания в м. Скумсале, 
землище на град Стрелча (в) Сборник „Седмици на тракийската култура”, Пловдив 
2012 (под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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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”. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Яна Здравкова Димитрова „Културно развитие на Родопите през РЖЕ (по 
археологически данни) редовен докторант към НАИМ при БАН; 
- Пламен Георгиев „Проблеми на селищна система през къснобронзовата и 
ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия” редовен докторант към НАИМ при БАН. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
Участие в комисии за определяне статута и територията на археологическите обекти: 
 
- В м. Кози грамади, община Хисаря – м април 2011; 
- На тракийки могили в района на Казанлък – юни 2011; 
- Тракийско светилище на връх Острец, Велинград; 
- В м. Глухите камъни, община Любимец; 
- В община Братя Даскалови; 
 
 

гл. ас. д-р Христо Попов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 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 през 2010 г. на широка площ във високите части на Ада тепе. 
През 2011 г спасителните проучвания продължиха по графика, заложен в рамковия 
договор. Теренната работа бе осъществена в 6 основни сектора, разположени на билото 
и по високите източни, западни и югозападни склонове на върха. Пряко участие в 
проекта взеха 27 археолози и студенти, 95 общи работници и близо 20 български и 
чуждестранни интердисциплинарни специалисти. 

Основни резултати за технологията на древния златодобив бяха постигнати в 
участъка на източните склонове, където при разкопки на големите отвали, намиращи се 
на това място бе разкрита голяма част от открития рудник, функционирал на това място 
през втората половина на ІІ хил. пр. Хр. и през първите векове на І хил. пр. Хр.  
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На билото на Ада тепе бяха разкрити части от селище от късната бронзова и 
ранната желязна епоха. Най-високите части са били укрепени с крепостна стена. Част 
от нейното западно и северно трасе беше разкрито през втората част от кампанията.  

По западните склонове бяха проучени малки открити рудни изработки, работни 
площадки и халди от преработка на добита руда и останки от малки навеси или колиби 
с лека конструкция, разположени в непосредствена близост до отвалите. 

Важни резултати по отношение на абсолютната хронология на обекта бяха 
постигнати при направата на радиокарбонно датиране на костни проби от основни 
сектори, свързани с функционирането на рудника и прилежащото му селище. 
Спасителните проучвания ще продължат и през 2012 г. 

Времетраене на проучването – март-декември, 2011 г. 
Научен ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ-БАН. 
Съръководител: д-р Красимир Ников, НАИМ-БАН. 
Зам. ръководители: 
Д-р Марина Колева, Институт за изследване на изкуствата, БАН. 
Докторант Пламен Георгиев, НАИМ-БАН. 
Станислав Илиев, РИМ Хасково. 
Научен консултант: проф. д-р Албрехт Йокенхьофел, Мюнстер, Германия. 
Финансиране: БММ ЕАД по рамков договор с НАИМ-БАН; 

 
- Теренни регистрации в землищата на селата Гугутка, Розино, Ленско, община 
Ивайловград 

Продължение на проучванията по международния българо-немски 
археометалургичен проект „Желязо и злато. По следите на металургията на Древна 
Тракия”. Регистрирани бяха стари рудни изработки и др. археологически обекти в 
землищата на селата Ленско и Розино.  

Времетраене: м. септември-октомври, 2011 г.  
Научен ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ-БАН. 
Зам. ръководител: Станислав Илиев, РИМ Хасково. 
Финансиране: фондация Александър фон Хумболдт, Германия; 

 
- Теренни регистрации в землищата на селата Седефче, Ауста, Друмче, община 
Момчилград. 

Продължение на проучванията от 2008 и 2009 г по международния българо-
немски археометалургичен проект „Желязо и злато. По следите на металургията на 
Древна Тракия”. Регистрирани бяха стари рудни изработки и др. археологически 
обекти в землището на село Седефче. 

Времетраене: м. октомври-ноември, 2011. 
Научен ръководител: д-р Христо Попов, НАИМ-БАН. 
Зам. ръководител: д-р Руслан Стойчев, Институт за изследване на изкуствата, 

БАН. 
Финансиране: фондация Александър фон Хумболдт, Германия. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в ІІІ Congress Archaeometallurgy in Europe, Bochum, Германия, 29.06 – 
3.07.2011; 
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- Участие в UISPP Congress, Бразилия, ІХ (доклад в съавторство, представен на 
конгреса от името на двамата съавтори от проф. А. Йокенхьофел). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- H. Popov. Auf der Suche nach dem Gold des Thrakerkönigs Rhesos. – In: Archäologie in 
Deutschland, 2012, 1 (im Druck). 
 
2.1.3. Български 
 
- Z. Tsintsov, H. Popov. Features of placer gold from the eluvial-deluvial sediments of Ada 
tepe peak and their significance for the ancient ore mining. – В: Доклади БАН (под печат). 
 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Х. Попов. Спасителни археологически разкопки на златодобивен рудник от късната 
бронзова и ранната желязна епохи Ада тепе, община Крумовград. – Археологически 
открития и разкопки през 2010, София, 2011, 134-136, ISSN 1313-0899; 
- Х. Попов, П. Георгиев. Спасителни археологически разкопки на обект 15, ЛОТ 3, по 
трасето на АМ Тракия, с. Скобелево, Сливенска област. - Археологически открития и 
разкопки през 2010, София, 2011, 366-368, ISSN 1313-0899; 
- Х. Попов. Древен златодобивен рудник при Ада тепе, Крумовград. В: Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 64-65, ISBN 978-954-9472-05-9; 
- Х. Попов. Археологически обект край с. Скобелево, Сливенска област. В: Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 32-33, ISBN 978-954-9472-05-9; 
 
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 2011 г. 
 
- H. Popov, A. Jockenhövel, Ch. Groor. Ada Tepe (Ost-Rhodopen, Bulgarien): 
Spätbronzezeitlicher – ältereisenzeitlicher Goldbergbau. In: Anatolian Metal V, Bochum, 
2011, 167-186. ISBN 10: 3-9327203-34-6; 
- H. Popov, A. Jockenhövel. At the Northern Borders of the Mycenaean World:Thracian Gold 
Mining from the Late Bronze and the Early Iron Age at Ada Tepe in the Eastern Rhodopes. 
In: Anodos. Studies of the Ancient World 10/2010. Trnava, 2011, 265-281, ISBN 978-80-
8082-500-3; ISSN 1338-5410. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- 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. Actes of 
ІІІ Congress Archaeometallurgy in Europe. 
 
2.2.2. У нас 
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- H. Popov, A. Jockenhövel, Z. Tsintsov and S. Iliev. Montanarchäologische Forschungen in 
den Ostrhodopen, Südostbulgarien. – In: V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov. 
Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel. Sofia, 2011, 253-290, 
ISBN 978-954-8587-07-5; 
- Х. Попов, Д. Рабовянов. Проучване на тракийското селище на хълма Трапезица. В: 
Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. V, Казанлък 2011, 70-87, ISSN 
1312-8256; 
- Х. Попов. Сведения за производство на керамика от селището от ранножелязната 
епоха в местността Куш кая при село Вълче поле. В: Stephanos Archaeologicos in 
honorem Professoris Stephcae Angelova. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 
Suppl. V, София 2010, стр. 57-67. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- Интервю във в-к 24 часа, 22.09.2011 г.; 
- Участие с интервю и материали за постигнатите на Ада тепе научни резултати за 
публикация на М. Дамянов в българското издание на сп. National Geographic, 12, 2011.  
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител съм от българска страна на международен, българо-немски проект за 
археометалургични изследвания, на тема: „Желязо и злато. По следите на металургията 
на Древна Тракия”. 

През 2011 г. беше осъществена последната теренна дейност по проекта, 
включваща регистрация на обекти, свързани със старо рударство и металургия на 
територията на общини Крумовград, Ивайловград и Момчилград. 

Финансиране: фондация Александър фон Хумболт, Германия. 
В периода 2012-2013 предстои окончателното обработване и публикуването на 

резултатите от теренната работа по проекта за периода 2008-2011 г. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Römisch-Germanische Komission, Frankfurt, Deutschland, IX.2011. Spätbronzezeitlicher 
und ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe (Stadt Krumovgrad) in den östlichen 
Rhodopen (Südbulgarien). An der Peripherie Mykenes ?” (съвместно с проф. д-р А. 
Йокенхьофел); 
- Universität Wien, Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Österreich, 
ХІІ.2011. „Spätbronzezeitlicher und ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe 
(Stadt Krumovgrad) in den östlichen Rhodopen (Südbulgarien). An der Peripherie Mykenes 
?”; 
- Deutsches Bergbau-Museum, Bochum, Deutschland, ХІІ.2011. „Spätbronzezeitlicher und 
ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe (Stadt Krumovgrad) in den östlichen 
Rhodopen (Südbulgarien). An der Peripherie Mykenes ?”. 
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4.3. Организирани школи или семинари 
 
- Организиран workshop по археометалургия за студенти и докторанти по проекта 
„Желязо и злато. По следите на металургията на Древна Тракия”. Долно Черковище, 22. 
– 24.09.2011. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”; 
- Редактор на сборник „Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerb e auf dem Balkan”, 
издаден ІІІ.2011; 
- Член на редакционната колегия на Сборник в памет на акад. Д. П. Димитров (под 
печат). 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в научно-популярни филми за Ада тепе на телевизии БНТ, БНТ-Сат, СКАТ; 
- Интервюта за новинарски емисии на БНТ, Нова телевизия, BTv; 
- Интервюта за Ройтерс и Интернешънъл Херълд Трибюн. 
 
10. НАГРАДИ 
 
Награда на Министерство на културата, „Археолог на годината” за 2011 г. 
 
 

археолог-проучвател д-р Георги Нехризов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на проучването на скалния комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко 
Градище, общ. Любимец – август-септември 2011 г. През 2011 г. продължиха 
разкопките в централния сектор, на който е установено най-значимо тракийско 
присъствие на обекта. След отнемането на културен пласт с дебелина 3,5 м завърши 
изследването в рамките на сондаж 3. Установи се, че на цялата площ на сондажа 
културните напластявания от РЖЕ лежат върху слой от отломки от скалите, придобил 
червен цвят вследствие на силен пожар. В него бяха открити известно количество 
керамични фрагменти от РБЕ, повечето със следи от вторично обгаряне. Започна 
проучването на разширение на сондаж 3 в източна посока. Отнет е първия 
стратиграфски пласт, съдържащ материали от средновековието. Финансиране: По 
проект към АRCS „Rock-cut Sanctuaries in the Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite 
Kamani Cult Complex” (към проект на СТА „Тракийската култура в българските земи 
през желязната епоха”); 
- Ръководител на теренни обхождания за издирване на археологически обекти в 
община Казанлък – октомври-ноември 2011 г. Изследванията са продължение на 
започналото през 2009 г. системно проучване на Казанлъшката котловина при 
прилагане на методика, включваща работа по полигони, ГИС анализ на територията, 
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документиране с помощта на PDA и GPS на обходените райони и локализирани обекти. 
Проучената територия включва землищата на селата Шейново, Дунавци, 
Хаджидимитрово, Ясеново, Горно Сахране и Голямо Дряново. Общата изследвана 
площ е 32 кв. км, регистрирани са 45 обекта (селищна могила, селища, могилни 
некрополи и единични могили) и е актуализирана информацията за още 4 вече известни 
обекта. Финансиране: Исторически музей „Искра „Казанлък (към проект на НАИМ-
БАН „Археологическа карта на България”); 
- Ръководител на теренни обхождания за издирване на археологически обекти в 
община Любимец и Маджарово – август, ноември 2011 г. Издирванията имат за цел да 
се придобият данни за района, непосредствено около скалния комплекс „Глухите 
камъни” и за попълване на археологическата карта на Източните Родопи. В първия етап 
от изследванията прецизно се документираха всички скали с изкуствени изсичания в 
границите на комплекса „Глухите камъни”. През втория се работи в планинската част 
от землищата на селата Малко Градище и Дъбовец, общ. Любимец и Ефрем и Малко 
Брягово, общ. Маджарово. Покрита беше територия по билото, северните и южните 
склонове на рида Гората. Регистрирани са 12 обекта и е актуализирана информацията 
за 3, въведени в АКБ. Финансиране: По проект към АRCS „Rock-cut Sanctuaries in the 
Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite Kamani Cult Complex” (към проект на НАИМ-
БАН „Археологическа карта на България”); 
- Ръководител на издирване на археологически обекти по трасето на жп линията в 
участък Септември – Пловдив – ноември-декември 2011 г. Проучването се провежда 
във връзка с предстоящата реконструкция на жп линията и на базата на договор между 
НК”ЖИ” и НАИМ-БАН. Издирването се извърши по приетата методика за работа на 
АКБ чрез пълно покриване на сервитутната територия и картирането на обходените 
зони с полигони с помощта на мобилни устройства Juno с инсталиран ArcPad. Бяха 
регистрирани 7 нови археологически обекти и беше актуализирана информацията за 
още 9 известни от предишни изследвания. Нито един от тях няма да бъде пряко 
засегнат от бъдещите строителни работи. Предвижда се провеждане на археологическо 
наблюдение в обсега на 4 обекта. 
  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 – Септември”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Ръководство и администриране на дейностите по Археологическа карта нa България 
(към проект на НАИМ-БАН „Археологическа карта на България”); 
- Участие в осъществяване на 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 
 
- L Национална археологическа конференция в София – май 2011 г. Доклад на тема: 
„Археологическа карта на България 2010 г.”; 
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- International Conference Archaeology and Predictive Modelling (26-30 May 2011, 
Ahtopol). Съвместен доклад с гл. ас. д-р Ю. Цветкова на тема: „Kazanlak Field Survey 
2009-2010: GIS for Archaeological Map of Bulgaria”; 
- Национална научна конференция „Проблеми и развитие на тракийската култура”, 
Казанлък, 02 – 03.09.2011 г. доклад на тема: „Нови данни за селищното развитие през І 
хил. пр. Хр. в Казанлъшката котловина”. 
 
б) В чужбина 
 
- 16th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, November 14-
16, 2011, Vienna, Austria. Съвместен доклад с доц. д-р Цони Цонев на тема: „ Prototype 
GIS for analysis and protection of the Bulgarian Archaeological Heritage – ARCHGIS”; 
- Symposium 'The Thracians and their Rock Monuments', Edirne, Turkey, November 22nd 
2011. Съвместен доклад с доц. д-р Майя Василева на тема: „Rock-cut Sanctuaries in the 
Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite Kamani Cult Complex”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Нехризов, Първин 2011: Г. Нехризов, М. Първин. Надгробна могила със зидана 
гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, 
Издателство Ирита – Казанлък, Казанлък, 2011, 86-113. ISSN 1310-3466; 
- Нехризов и др. 2011: Г. Нехризов, Ю. Цветкова, А. Соботкова, Ш. Рос. Теренни 
обхождания за издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина през 
2009 – 2010 г. (предварителни резултати). – Казанлък в миналото и днес, VІІІ, 
Издателство Ирита – Казанлък, Казанлък, 2011, 114-124. ISSN 1310-3466; 
- Нехризов, Първин 2011а: Г. Нехризов, М. Първин. Надгробна могила със зидана 
гробница при с. Долно Изворово, общ. Казанлък. – Българско е-списание за археология, 
издание на Асоциацията на българските археолози, 1, 2011, 41-69. ISSN 1314-5088; 
- Нехризов, Иванов 2010: Г. Нехризов, Г. Иванов. Селище от ранната бронзова епоха 
при с. Седлари, община Момчилград. – Археологически открития и разкопки през 2010 
г., Авангард, София, 2011, 110-113. ISSN 1313-0889; 
- Нехризов, Цветкова 2011: Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Скален комплекс «Глухите 
камъни». – Археологически открития и разкопки през 2010 г., Авангард, София, 2011, 
176-179. ISSN 1313-0889; 
- Нехризов, Кечева 2011: Г. Нехризов, Н. Кечева. Ритуални ями от ранната желязна 
епоха при Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2010 г., Авангард, 
София, 2011, 142-143. ISSN 1313-0889; 
- Нехризов и др. 2011а: Г. Нехризов, Ю. Цветкова, А. Соботкова, E. Божинова. 
Издирване на археологически обекти в Казанлъшката котловина. – Археологически 
открития и разкопки през 2010 г., Авангард, София, 2011, 571-574. ISSN 1313-0889; 
- Нехризов, Иванов 2011: Г. Нехризов, Г. Иванов. Селище от ранната бронзова епоха 
при с. Седлари, Момчилградско – Българска археология 2010 (каталог към изложба), 
А&A +4 Кушовалиев ЕООД, София, 2011, 22-23. ISBN 978-954-9472-05-9; 
- Нехризов и др. 2011б: Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов. Скален комплекс 
«Глухите камъни». – Българска археология 2010 (каталог към изложба), А&A +4 
Кушовалиев ЕООД, София, 2011, 28-29. ISBN 978-954-9472-05-9; 

http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=3552�
http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=3552�
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Tsonev, Nekhrizov (in print): Ts. Tsonev, G. Nekhrizov. Prototype GIS for analysis and 
protection of the Bulgarian Archaeological Heritage – ARCHGIS. – 16th International 
Conference on Cultural Heritage and New Technologies, November 14-16, 2011, Vienna, 
Austria; 
- Vassileva, Nekhrizov (in print): M. Vassileva, G. Nekhrizov. Rock-cut Sanctuaries in the 
Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite Kamani Cult Complex. – Symposium “The 
Thracians and their Rock Monuments”, Edirne, Turkey, November 22nd 2011.  
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Нехризов, Бонев 2011: Г. Нехризов, П. Бонев. Селище от ранната бронзова епоха при 
с. Седлари, общ. Момчилград, Рентгено-флуоресцентен анализ на златни пластини от 
обекта. – В: Научни трудове, ІV, част І, Научна конференция с международно участие 
„Наука и общество”, Кърджали, 13-14.10.2010, „РКР принт” ООД, Кърджали, 2011, 
204-211. ISSN 1314-3425. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Nekhrizov, Tsvetkova (in print): G. Nekhrizov, J. Tsvetkova. Kazanlak Field Survey 
2009-2010: GIS for Archaeological Map of Bulgaria. – International Conference Archaeology 
and Predictive Modelling, 26-30 May 2011, Ahtopol; 
- Нехризов, Цветкова (под печат): Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Нови данни за 
селищното развитие през І хил. пр. Хр. в Казанлъшката котловина. – Национална 
научна конференция „Проблеми и развитие на тракийската култура”, Казанлък, 02.-
03.09.2011 г.  
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Нехризов 2011: Г. Нехризов, Гласът на скалата или какво разказват „Глухите 
камъни”. – Оренда, 4, 2011, 12-17. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- 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; 
- Ръководител на археологическите проучвания (Primary Investigator) по Grant 
Agreement № ARCS 11 ICAB1 between American Research Center – Sofia and University 

http://www.stadtarchaeologie.at/?page_id=3552�
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of California, Davis, USA for Bulgarian-American archaeology project: „Rock-cut 
Sanctuaries in the Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite Kamani Cult Complex”. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Лятна практика за 3 месеца на 6 студенти от СУ „Св. Кл. Охридски”. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- За дипломна работа „Погребални практики в планинските райони на Югоизточна 
Тракия през ранната желязна епоха”, на Надежда Кечева, магистър по археология 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; 
- 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; 
- Експерт към Комисията по култура в Народното събрание при обсъждане на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за културното наследство; 
- 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 изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14 
февруари 2011 г. на Министерството на културата за извършване на теренни 
археологически проучвания. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на изданието „Археологически открития и разкопки 
през 2010 г.”; 
- Член на редакционната колегия на „Българско е-списание за археология”, издание на 
Асоциацията на българските археолози. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервюта за национални и местни медии за резултатите от археологическите 
проучвания. 
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- 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”; 
- Подготовка на договори и план-сметки с Химкомплект Инжинеринг АД за 
провеждане на предварителни проучвания по проект за газопровода „НАБУКО”; 
- Координатор на проекта за издирване на археологически обекти по газопровода 
„НАБУКО”; 
- Подготовка на тръжна документация за участие в конкурс, обявен от НКЖИ за 
обществена поръчка по проект „Извършване на теренни проучвания за опазване на 
културното наследство за жп участък Септември – Пловдив”, спечелен от НАИМ-БАН; 
- Подготовка на договор и план-сметка с „Би Си Ай Казанлък Холдинг” ЕООД за 
провеждане на археологическо наблюдение в землищата на с. Ясеново и с. Голямо 
Дряново, общ. Казанлък във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк; 
- Като член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози участвам 
в работата на организацията и подготовката на документите й; 
- Изготвени 38 справки от АИС “АКБ” за научни изследвания и по искане на общини, 
РПУ и прокуратура; 
- Подготвени отговори на 22 писма и 4 становища на НАИМ-БАН до държавни 
институции и физически лица; 
- Приети и оценени 735 регистрационни карти за АИС „АКБ”. 
 
 

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 и 
късната желязна епохи в м. Старата чешма, землище на с. Пет Могили, общ. Нова 
Загора. Проучени са негативни структури – жилища от късната бронзова епоха и ями от 
късната желязна епоха. Финансиране мини Марица Изток (Към проект на СТА 
„Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”); 
- Ръководих спасително археологическо проучване (съвместно с гл. ас. д-р Христо 
Попов) на обект златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха Ада 
Тепе, гр. Крумовград. В северната и източната част на обекта са разкрити свидетелства 
за различните етапи на добив и извличане на златото. В най-високата част са проучени 
различни по характер структури, които принадлежат на селището от двете епохи. 
Финансиране БММ. (Към проект на СТА „Траките – етногенезис, култура и културни 
взаимодействия”). 
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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 2011 г. 
 
- К. Ников, Р. Георгиева. Спасителни археологически проучвания на обект от късната 
бронзова и късната желязна епоха в м. Новата чешма, землище на с. Пет Могили, 
община Нова Загора през 2011 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. 
София, 2011, 140-142. 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 2011 г. 
 
- К. Nikov. The meaning of the regionalism in the Early Iron Age pottery decoration in the 
south Thrace. In: Nikolov, Bacvarov, Popov eds. Interdisziplinare Forschungen zum 
Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel, Sofia 2011, 209-227, ISBN 978-954-8587-07-5. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Тракийската култура в българските земи – ВТУ 30 ч. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на 1 дипломант – СУ, специалност Археология. 
 
 

гл. ас. д-р Таня Христова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител съвместно с гл. ас. д-р Георги Иванов на разкопки на некропол от 
късната бронзова епоха до с. Балей, о-на Брегово. През настоящата година бяха 
проучени четири гроба с трупоизгаряне; 
- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на обект №4 (км. 
30.000), землище на с. Коларци, община Тервел, по трасето на „Преносен газопровод 
високо налягане и АГРС-Силистра”; 
- Заместник ръководител на спасителни археологически разкопки на обект № 5 (км. 
31.555), землище на с. Коларци, о-на Тервел по трасето на „Преносен газопровод 
високо налягане и АГРС-Силистра". Проучи се надгробна могила от римската епоха с 
три гробни структури и други в периферията; 
- Заместник ръководител на спасителни разкопки на надгробна могила от римската 
епоха до с. Бели бряг, о-на Раднево; 
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- Заместник ръководител на спасителни разкопки на обект №2 по трасето АМ „Струма, 
ЛОТ 4, землище на с. Левуново, о-на Сандански; 
- Участие в теренните обхождания по трасето на бъдещ газопровод „Набуко” в 
отсечката между Оряхово и Плевен. 
  
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на материал и подготовка на публикация за резултатите от проучванията 
на селище от КБЕ до с. Балей (1970-1989 г.). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
  
- Участие в Националната археологическа конференция – май 2011 г. с доклад на тема: 
Ритуален комплекс от бронзовата епоха при с. Биково, община Сливен. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- T. Hristova. Topoare cu gura de inminusare din epoca bronzului timpurie in fondul muzeuli 
Dalgopol. - Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 2012 (in print). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания на Обект 10, ЛОТ 3, 
АМ Тракия, землище на с. Биково. – Археологически открития и разкопки през 2010 г. 
София 2011, 123-125. ISSN 1313-0889; 
- С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова. Балей – нови открития. Българско е-списание 
за археология, №1, 2011, http://be-ja.org, ISSN: 1314-5088; 
- С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Балей-Некрополът. В: З. Димитров (съст.). 
Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 26-27; 
- С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Балей-селището. Археологически 
проучвания през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София 2011, 
129-132. 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 2011 г. 
 
- T. Hristova. Manchen nördliche und westliche Elemente bei spätbronzezeitlichen Sicheln 
und Äxten aus Bulgarien. In onorem A. Vulpe, Bucuresti. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
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- А. Йоцова, С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова 
епоха до с. Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически 
комплекси. В: Сборник в памет на Румен Катинчаров. София, 2012 (31 стр.) 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Научно посещение в Букурещ, Търговище, Плоещ и Корабия на тема „Бронзови 
оръдия и оръжия от ІІ хил. пр. Хр. по Долния Дунав”. Въз основа на Договор с 
Румънския институт по археология „Василе Първан”, Букурещ по тема „Долния Дунав 
от Палеолита до Средновековието”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в две междуведомствени комисии на Министерство на културата за 
определяне съдбата на археологически обекти по трасето на Автомагистрали Тракия и 
Марица; 
- Участие в междуведомствена комисия на Министерство на културата за определяне 
методиката на ценообразуване на археологически проучвания. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на Археологически открития и разкопки. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Секция за тракийска археология до декември 2011 г. 
 
 

гл. ас. д-р Георги Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на теренни издирвания по трасето на газопровод НАБУКО в земищата на 
гр. Оряхово, с. Селановци, с. Галово, гр. Кнежа, с. Долни Луковит, с. Гостиля, с. Долни 
Луковит, с. Староселци, гр. Искър, гр. Долни Дъбник, с. Горни Дъбник, с. Крушовица, 
с. Садовец, с. Петърница, с. Бъркач; 
- Съръководител на разкопки на обект „Балей-Некропол”; 
- Зам. ръководител на разкопки в землището на с. Овчарци (енергиен комплекс 
Марица-Изток). 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- 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 2011 г. 
 
- S. Alexandrov, G. Ivanov, T. Hristova. BALEY: New Discoveries. Be-JA, 1, 2011, 127-136, 
ISSN 1314-5088; 
- С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Балей-селището. Археологически 
проучвания през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 129-
132. ISSN 1313-0889; 
- Г. Нехризов, Г. Иванов. Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, мах. 
Градинка, общ. Момчилград. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 
2011, 110-113. ISSN 1313-0889; 
- Т. Христова, Г. Иванов, Ф. Филипова. Балей-некрополът. Археологически проучвания 
през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 132-134. 
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 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- А. Йоцова, С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова 
епоха до с. Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически 
комплекси. Сб. в памет на Румен Катинчаров, Издателство на БАН. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Александров, С., Христова, Т., Иванов, Г. 2011. Балей-Некрополът. В: З. Димитров 
(съст.). Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 26-27.  
 
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 Адриана Божкова (магистър СУ „Св. Кл. Охридски”). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Студиа Прехисторика, технически редактор; 
- Бе-СА, технически редактор; 
- Технически реактор на изданията на НАИМ-БАН; 
- АОР – редактор. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- В подготовката на всички изложби – печат на плакати и рекламни материали. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Зам. научен секретар. 
 
 

археолог-проучвател Даниела Агре 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма 
Странджа” на тракийски обекти в общини Елхово, Средец, Карнобат, Малко 
Търново и Царево. 

Археологически проучвания на могила в землището на с. Борисово, общ. Елхово 
– ръководител Даниела Агре. Финансиране фондация „Хоризонт” и община Елхово. 
Проект на СТА. 

Проучената през 2011 г. могила е част от голям некропол, разположен в 
землището на с. Борисово. В могилата беше открит гроб на млада девойка. Ритуалът е 
полагане във вкопана в терена двустъпална яма, покрита с мраморна плоча. Мъртвата е 
погребана с лични вещи и богати дарове. В гроба са поставени и бронзовите украси от 
колесницата погребана в южната периферия на могилата и разбита от иманяри. На 
различни места около гроба са открити керамични тризни, както и два иззидани от 
камък олтари, покрити с керамични плочи. На база на находките, гробът се датира в 
края на І – началото на ІІ в. Младата девойка вероятно е член на богата фамилия, 
живяла в някоя от вилите, разположени край съвременното село Борисово, в края на І - 
началото на ІІ век; 
- Ръководител на археологически проучвания и разкопки по „Програма 
Странджа-Сакар” на тракийски обекти в община Тополовград. 

Археологически проучвания на могила в землището на с. Княжево, общ. 
Тополовград – ръководител Даниела Агре. Финансиране – фондация „Хоризонт”, 
Циментов завод „Титан-Златна Панега”. Проект на СТА. 

По проект за изследване на тракийските погребални практики в ЮИ Тракия 
продължиха проучванията на могили на територията на Община Тополовград. Започна 
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проучването на разбита от иманяри могила разположена в м. „Татар маша”, край с. 
Княжево, Тополовградско. По време на проучванията на обекта бе регистриран 
уникален ритуал. Под могилния насип е „погребана” жилищна сграда на тракийски 
владетел живял през втората половина на ІV в. пр. Хр. Могилният насип е позволил 
сградата и прилежащите постройки да се запазят изключително добре. Фасадата на 
сградата е изградена от обработени каменни блокове. Долният етаж е от камък, над 
който стените за горния етаж са от кирпич. На този етап от проучванията са разкрити 
три жилищни помещения (едното, чрез два входа - продължава в непроучената част на 
могилата) и още няколко, чието предназначение ще се уточнява. На място са запазени 
каменните стълби за втория етаж. Входът в дома е от юг. От запад е разкрит портик от 
типа „пастас”, който от двора води, вероятно, към стопанските помещения. От изток до 
сградата е разкрита есхара, както и други помещения, запазени в основи. Съдейки по 
откритите монети сградата е опожарена около средата на ІІІ в.пр.Хр. След известен 
период от време върху нейните рушевини е издигнат могилен насип. Самият обект 
дълго време е бил място, където са се извършвали ритуали свързани с почитането на 
живелия там владетел; 
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма 
Средногорие” на тракийски обекти в община Копривщица. 

Археологически проучвания на тракийски укрепен дом в м. Смиловене, край 
Копривщица. 

Пети сезон продължиха проучванията на укрепения обект в м. Смиловене, в 
землището на град Копривщица. Работата беше съсредоточена по цялостното 
разкриване на външното лице на укрепителната стена на дома и цялостно проучване на 
вътрешното пространство оградено от стената. Засвидетелствани са нови архитектурни 
решения при строителството на южната стена. 

От втория период на използване на обекта (римска епоха), когато вероятно е 
почитан като светилище, е открита мраморна плоча с изображение на тракийския 
конник, както и голям брой сребърни и бронзови монети от ІІ-ІІІ в. 

Направените сондажи на север от сградата разкриха нови архитектурни 
структури, които се свързват с първият етап от обитаване на обекта – ІV в. пр. Хр. 
 
1.2 Други изследователски теми 
 
- Подготовка на монография на тема: „Долмените в Странджа”, в съавторство с Д. 
Дичев. 
 
1.3 Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Доклад на конференция в Пазарджик – май 2011 г. Тема на доклада: „Паметници на 
тракийската култура от района на Пазарджик”; 
- Участие с доклад в национална конференция организирана от ИМ Етрополе – юни 
2011 г. – доклад: „Тракийската култура в Етрополско”; 
- Участие с доклад в научна среща организирана от УНИБИТ – декември 2011 г. Тема 
на доклада: „Археологически паметници от територията на Община Копривщица”. 
 
б) В чужбина 
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- Участие с доклад в международен семинар в Лондон, посветен на “Келтите и 
влиянието им в ЮИ Европа”. Тема на доклада: „Богати гробове с келтски влияния от 
ІІІ-ІІ в. пр. Хр. от територията на СЗ Тракия”; 
- Участие с доклад в научна среща-семинар в Берлин – декември 2011г. Тема на 
доклада: „Паметници от бронзовата епоха от територията на Елховска и Боляровска 
община (ЮИ България). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Приети за печат през 2011 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. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Д. Агре. Владетелски гроб от средата на ІV в. пр.Хр. от могила край селата 
Маломирово и Златиница, Ямболско. – В: Тракийските съкровища и долината на 
тракийските царе. В памет на д-р Георги Китов. Издателска къща „Хермес”, Пловдив, 
2011, 114-131. ISBN 978-954-26-1003-8; 
- 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 2010 г. София, 2011, 137-140; 
- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически проучвания на тракийски укрепен дом в м. 
Смиловене, в землището на град Копривщица. – Археологически открития и разкопки 
през 2010 г. София, 2011, 194-196; 
- Д. Агре, Д. Дичев. Долмен в м. Мангър тепе в землището на с. Хлябово, община 
Тополовград. – Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 199-201; 
- Д. Агре, Д. Дичев. Спасителни археологически разкопки на две могили в землището 
на с. Черногорово, м. Емерлии, Пазарджишка община. – Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. София, 2011, 201-203. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 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. Гробницата край с. Ружица, Боляровско – V в. пр. Хр. – Сб. посветен на 70-
годишнината на проф. д-р И. Маразов. 
 
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 2011 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; 
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- Д. Агре. Тракийската култура в Етрополско. – Сб. от национална конференция “70 
години музейно дело в Етрополе”; 
- Д. Агре. Археологически паметници от територията на Община Копривщица. – Сб. с 
материали от научна среща организирана от УНИБИТ. 
  
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- Д. Агре. Голямата могила край Маломирово и Златиница. Авалон Пъблишинг, София, 
2011, ISBN 978-954-9704-24-2. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
 
- Брошури „Миналото на с. Българи, с. Бродилово и с. Кости”; 
- Дипляна „Синеморското злато”. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Материали във вестник „24 часа”, Република, АБВ; Делник, Сакарско ехо. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
- Член на Европейската асоциация на археолозите. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Ръководител на един проект в НБУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководител на 2 дипломанти за бакалавърска степен в УНИБИТ, специалност 
„Информационни технологии и опазване на културното наследство” – защитили през 
2011 г.; 
- Лятна практика на 14 студенти от СУ, ЮЗУ – специалност „Археология” и студенти 
от УНИБИТ на археологически обекти на територията на Югоизточна България и 
Копривщица – юли-ноември 2011 г. В проучванията взеха участие студенти от 
Кембридж, Великобритания, Хайделберг, Германия, специалност „Археология” и един 
студент от у-та в Болоня, Италия. 
 
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи 
 
- Три рецензии на дипломни работи за магистърска степен в УНИБИТ – специалност 
„Опазване на културното наследство”. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
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- Организиране на лятна школа – на студенти от СУ и ЮЗУ – Неофит Рилски - юли 
2011 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 – 
до юни 2011 г.; 
- Участие в две комисии по опазване на археологическото наследство в качеството на 
представител на НАИМ – с. Княжево и с. Капитан Петко войвода, Тополовградско; с. 
Борисово, Елховско; 
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в НИМ. 
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в 
Етнографско-археологически музей – Елхово. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Eдна публична академична лекция на тема „Тракийската култура в ЮИ България” 
пред колеги и студенти от Югозападния у-т, Благоевград; 
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в Странджа”. Пред 
Ратари клуб в Пазарджик и Хасково; 
- Организиране на археологическа изложба с материали от разкопките през сезон 2011 
г. в Етнографско-археологически музей Елхово; 
- Участие в изложба организирана от НИМ в Брюксел-септември 2011 г.; 
- Фотоизложба с материали на Експедиция Странджа-Сакар в Тополовград, с включени 
проучвани обекти от територията на Тополовградска община – октомври 2011 г.; 
- Участие в документален филм посветен на археологическите разкопки в Елховска и 
Тополовградска община – телевизия Ватикана 2000-Италия; 
- Участие в телевизионни предавания по Канал 1 на БНТ, БТV; 
- Участие в множество радиопредавания. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Опис на всички археологически материали открити на територията на Община Царево 
– за музея в Царево; 
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ. 
 
Регионални инициативи 
 
- Участие в трансграничен проект на Община Елхово – съвместно с Община Одрин 
(Турция); 
- Участие в трансграничен проект на Община Тополовград – съвместно с Община 
Лалапаша (Турция). 
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Цитирания: 
 
Д. Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с. Борисово, община 
Елхово. В: Каталог към изложба Българска археология. С., 41-51. 
 
1. В. Игнатов, Н. Шаранков, К. Господинов, С. Борисова. Двуколката cisium от 
Караново, Новозагорско. С., 2011. 
 
Д. Агре. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. Смиловене в 
землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и разкопки през 
2006 г. София 2007, 72-74.  
Д. Агре. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. Смиловене в 
землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София 2008, 222-225.  
Д. Агре. Д. Дичев. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. 
Смиловене в землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София 2010, 194-196.  
 
1. И. Христов. Храмът на безсмъртните. Проучвания на монументални паметници в 
Северозападната периферия на Одриското царство края на V – средата на ІV в.пр.Хр. 
София, 2010. 
 
Д. Агре.Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. Смиловене в 
землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и разкопки през 
2006 г. София 2007, 72-74.  
Д. Агре. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. Смиловене в 
землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и разкопки през 
2007 г. София 2008, 222-225.  
Д. Агре, Д. Дичев. Археологически разкопки 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. Д. Дичев. Археологически разкопки на тракийски укрепен обект в м. 
Смиловене в землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2009 г. София 2010, 194-196.  
 
1. И. Христов. Кози грамади. Проучване на одриска владетелска резиденция и 
светилища в Средна гора VІІІ-І в. пр. Хр. Том 1. София, 2011. 
 
 

археолог-проучвател Диана Димитрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проучване на погребалните практики на траките в могили в землището на с. Камен, 
община Сливен – средата на юни – средата на септември 2011 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
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- Теренни издирвания на могили на територията на община Сливен, в землищата на 
селата Камен, Трапоклово, Чинтулово, Сотиря, Глушник – края на март – нач. на април 
2011 г.; 
- Архитектура на съоръжението в могила Голяма Косматка при Шипка, Казанлъшко; 
- Предоставен на д-р Георги Кюпчуков научен текст и илюстрации за проект на РИМ – 
Сливен „Възстановяване на тракийски стол и маса, открити по време на разкопки в 
Ангелова могила през 2007 г.” – февруари 2011 г.; 
- Предоставен на доц. д-р Гергана Кабакчиева научен текст и илюстрации за 
проучванията на могили в Сливенско през 2007 и 2008 г. за сайта на фондация „Тракия” 
– март 2011 г.; 
- Анотации за витрини с предмети от разкопки на могили на територията на община 
Сливен за изложба „Съкровища от България. Траките безсмъртните воини”, 
осъществена в Европейския парламент в Брюксел 10-14.10. 2011 г. по проект на МК; 
- Предоставен на доц. д-р Людмил Вагалински научен текст и илюстрации за 
проучванията на могили от БЕ в Сливенско през 2011 г. за представяне на 
постиженията на българската археология пред немските колеги – ноември 2011 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Национална конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура” – 
Казанлък, с доклад: Крастава могила при Драгоданово – 02-03.09.2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Д. Димитрова. Погребални практики в Крастава могила, Сливенско. – В: Българска 
археология 2010. Каталог към изложба, София, 2011, 44-47. ISBN: 978-954-9472-05-9; 
- Д. Димитрова. Загадката на Крастава могила. – Наука, 2011, 1, 18-23. ISSN: 0861 3362. 
- Д. Димитрова. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – ИМЮИБ, 
2010, 13-31. ISSN: 0204-403 Х; 
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Крастава могила. – АОР през 2010, София, 
2011, 220-222. ISSN: 1313-0889; 
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Русчова могила. – АОР през 2010, София, 
2011, 223-224. ISSN: 1313-0889; 
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Теренни обхождания за издирване на могили 
на територията на община Сливен. – АОР през 2010, София, 2011, 577-579. ISSN: 1313-
0889; 
- Д. Димитрова. Златната маска. – Наука, 2011, 3, 44-50. ISSN: 0861 3362; 
- Д. Димитрова. Траките поднасят изненади. – В: Будител, април – юни 2011, 35-43. 
ISSN: 1312-7829. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
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- Д. Димитрова, К. Мукарзел. Гроб от римската епоха в Крастава могила при 
Драгоданово, Сливенско, с амулет от източен произход (съвм. с Кабалан Мукарзел). – 
Археология. ISSN: 0324-1203; 
- Д. Димитрова. Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско. – В: Българска 
археология 2011. Каталог към изложбата; 
- Д. Димитрова. Археологическият комплекс Крастава могила при село Драгоданово, 
Сливенско. – В: Thracia 20. ISSN: 0204-9872. 
 
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 2011 г. 
 
- D. Dimitrova. 5th – 4th c. BC Thracian Orphic Tumular Burials in Sliven Region (Eastern 
Bulgaria). – In: Proceedings of the XVI world congress of IUPPS.  
 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Д. Димитрова, М. Рехо. Българо-италиански проект за консервация и реставрация на 
бронзовата глава от надгробната могила Голяма Косматка. – В: Проблеми и 
изследвания на тракийската култура, Казанлък, 302-311, ISSN: 1312-8256; 
- Д. Димитрова. За археологията, морала на учения и смисъла на живота. – В: 
Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе, София, 2011, 199-200, ISBN: 
978-954-26-1003-8. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Д. Димитрова. Долината на тракийските царе. Поредица „Чудесата на България” №13, 
София, издателство „Стандарт”, 2011, 62 с. ISBN: 978-954-2934-17-2; 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в БНР, програма „Хр. Ботев” в предаването „Акценти” с водещ Цвета 
Николова на 10.01.2011 г.; 
- Участие в Обществен съвет „Чудесата на България”. Заседания: 11.02.2011; 
16.02.2011; 09.03.2011; 
- Интервю във в. „Стандарт” 19.02.2011 г., с. 13; 
- Участие в БНР, предаване „Нощен Хоризонт” с водещ Румен Стоичков на 05.03.2011 
г.; 
- Лекция в НГДЕК „Св. Константин Философ” на тема: Подмогилни архитектурни 
съоръжения в Долината на тракийските царе – 28.04.2011 г.; 
- Интервю за ТВ „Европа” във връзка с изложбата „Съкровища от България. Траките 
безсмъртните воини” – 11.10.2011 г.; 
- Участие в БНР, предаване „Нощен Хоризонт” с водещ Николай Атанасов на 
16.12.2011 г.; 
- Участие в Alfa TV, предаване „Добро утро, българи!” с водещ Цветан Георгиев на 
19.12.2011 г.; 
- Проект за 13-листен луксозен календар „Съкровища на траките от могилни гробове”. 
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на комисия в НАИМ-БАН за инвентаризация на античен фонд на НАМ; 
- Обработка на откритите движими археологически паметници от проучване на могили 
на територията на община Сливен през 2011 година за РИМ – Сливен. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изготвяне на програма за годишните отчети на СТА за 2010 година; 
- Протоколиране заседания на СТА и писане на протоколи от 19.04.2011 г. и 03.05.2011 
г. 
 
 

археолог-проучвател Марлена Кръстева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
а) В страната 
 
- Теренно археологическо издирване в местността Вакарелец, в землищата на селата 
Горна Диканя и Долна Диканя, община Радомир. – м. ноември 2011. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) в страната 
 
- Участие с доклад в Национална археологическа конференция – май 2011. Татяна 
Кънчева, Марлена Кръстева Спасителни археологически разкопки на обект №18 и 18А 
по трасето на АМ Тракия ЛОТ 2 в м. Юрта, землище на с. Загорци, община Нова 
Загора; 
- Участие с доклад в научна среща, посветена на археологическите проучвания в 
Радомирско; 
- Участие с лекция в краеведческа среща по случай обновяването на музея в община 
Ковачевци, септември 2011. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Марлена Кръстева – In memoriam Лъчезар Лазаров, Българско електронно списание за 
археология, 10, 1, 2011, ISSN 1314-5088. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Марлена Кръстева Свидетелства за сакрализацията на затвореното пространство. 
Thracia 20 (под печат). 
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на проект по Договор №1167 за съвместна дейност между НАИМ – БАН 
и „Голдън Бийч Прима”, ООД – София. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи  
 
- Участие в междуведомствени комисии – 3 – Нова Загора, Казичене, Делян. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

II.3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ 
 
Основни научни проекти на Секцията: 
 

• Антична култура по българското Черноморие – VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.  
• Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в. 
• Материална култура в българските земи през 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 теренно археологическо издирване по трасето на газопровода 
„Набуко”, (м. април). Финансиране: Химкомплект Инженеринг по договор с НАИМ-
БАН; 
- Ръководител на археологически разкопки на антична крепост край с. Сливарово, общ. 
Малко Търново (м. юни-юли 2011 г.). Финансиране: Община Малко Търново (към 
проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи (І – ІІІ в.)” и 
„Материална култура в българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ 
в.”); 
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на надгробна могила край с. 
Каменци, Силистренско във връзка с изграждане на газопровод Добрич-Силистра, 
(юли-август). Финансиране: Булгартрансгаз ЕАД по договор с НАИМ-БАН; 
- Ръководител на археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика край 
село Рупите, Петричко, (септември-октомври). Финансиране: Министерство на 
културата (към проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи (І-
ІІІ в.)” и „Материална култура в българските земи през късната античност ІV – 
началото на VІІ в.”).  
 
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 ХХІІ лимес конгрес през 2012 година в 
Русе; 
- Участие с доклад „Ранновизантийската фортификация на Деултум” (на английски) и 
водещ на едно от заседанията на ХХІІ международен конгрес по византийски 
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изследвания”, август 2011. 
 

2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Vagalinski, L. (2011). Light Industry in Roman Thrace: the Case of Lime Production. – In: 
Haynes, Ian P. (ed.). Early Roman Thrace. New Evidence from Bulgaria (= Journal of Roman 
Archaeology, Supplementary Series 82). Portsmouth, Rhode island 2011. 40-58. 
 
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 2011 г. 
 
- Vagalinski, L. (2011). A New Late La Téne Pottery Kiln with a Bread Oven on the Lower 
Danube (Northern Bulgaria). – In: Guštin, M., Jevtič, M. (eds.). The Eastern Celts. The 
Communities between the Alps and the Black Sea. Koper / Beograd, 219-226; 
- Vagalinski, L. (2011). Late Antique Barbarian Wheelmade Pottery South of the Lower 
Danube”. – In: Bemmann, J., Hegewisch, M., Meyer, M., Schmauder, M. (Hrsg.). 
Drehscheibentoepferei im Barbaricum. Technologietransfer und Professionalisierung eines 
Handwerks am Rande des roemischen Reichs. Akten der Internationalen Tagung in Bonn vom 
11 – 14 Juni 2009 (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie Band 
13). Bonn. 485-489. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Vagalinski, L. (2010). Eine seltene gleicharmige Bügelknopffibel aus Nordostbulgarien. – 
In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis Suppl. V. Stephanos Archaeologicos in 
honorem Professoris Stephcae Angelova. Sofia. 405-408. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети:  
 
- Член на Братиславската научна група, която е консултант на ЮНЕСКО за границите 
на Римската империя (римския лимес). 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Четирима редовни докторанти – двама от НБУ и двама от СУ. 

 
4.2. Лекции в чужди университети 
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- Три лекции в университетите в Хале и Тюбинген, Германия (октомври-ноември): 
„Нови теренни открития на класическата археология в България”, „Нови резултати от 
спасителни разкопки в България”, „Статистически анализ на теренните археологически 
проучвания в България през периода 2006-2010“ (на английски език). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Комисии, назначени от Директора на НАИМ: председател на изпитна комисия за 
кандидат-докторанти за САА, заповед І 1367/22.11.11; член на постоянна комисия за 
определяне продажна цена на издания на НАИМ, заповед І123/08.03.2006; председател 
на изпитна комисия за докторантски минимум (докторант Чачева), декември; 
- Комисии, назначени от министъра на културата: председател на комисия, определяща 
археолози за награждаване от министъра, заповед 9К-0223/06.12.2011; председател на 
изпитна комисия за изменение и допълнение на Наредба №Н-00-0001/14.02.11, заповед 
РД 9К-0167/21.09.11; член на междуведомствена работна група във връзка с 
археологически разкопки, породени от разширяване на софийското метро, заповед 
№РД 9К-0142/02.08.11; председател на Съвета за теренни археологически проучвания, 
заповед №РД 9К-0068/14.04.11; член на СЕСОНКЦ, заповед №РД 09-0598/25.10.11; 
- Други комисии: член на обществено-експертен съвет по култура към Столична 
община, кметска заповед РД-09-01-490/16.12.11. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас:  
 
- Заместник главен редактор на ИАИ; главен редактор на поредицата „Дисертации” – 
НАИМ: за печат влязоха томове V и VІ с автори Д. Рабовянов и А. Гуадели; главен 
редактор на списание Archaeologia Bulgarica, от което през годината излязоха броеве 
ХІV, 2010, 3 и ХV, 2011, 1 и 2. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:  
 
- Директор на НАИМ; член на Научния съвет на НАИМ; председател на Библиотечния 
съвет на НАИМ; член на Музейния съвет на НАИМ. 
 
 

доц. д-р Кръстина Минчева Панайотова (ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на спасителни проучвани на обект „Крепост „Каструм домини“ и 
средновековен манастир „Св. Апостоли” на нос Скамни, гр. Созопол (април - юни и м. 
октомври). Финансиране: МС на РБ (към проект на САА на тема: “Антична култура по 
българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”); 
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- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на античния некропол 
на Аполония в м. „Калфата/Буджака” – гр. Созопол (м. юни). Финансиране: от частен 
инвеститор (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 „Селищна структура и 
некропол от територията на Аполония Понтика” в м. Месарите, землище на гр. Созопол 
(м. юли). Финансиране: Университета на Прованс Екс – Марсилия I, по съвместен 
научноизследователски проект на тема „Аполония – некрополи и територия” (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 „Храмов комплекс на 
остров Св. Кирик” (август – септември). Финансиране: НИМ (към проект на САА на 
тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”); 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Планова задача „Теракоти от Аполония”: обработка на материалите и подготовка за 
публикация на теракоти, открити на остров „Св. Кирик” през 2010 г. (към проект 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 
 
- Международна конференция „Археология и прогнозно моделиране”. Ахтопол 26 – 
30.5.2011г.  
 
б) В чужбина  
 
- Vtor megunaroden simpozium MORTUI VIVOS DOCENT. Струмица 3 – 6.11.2011г. 
Тема на доклада: „Family plots in the necropolis of Apollonia Pontica”; 
- IIe Atelier franco-roumain d'archéologie GRECS EN PAYS GÈTE: REGARD CROISÉ 
SUR LES RITES FUNÉRAIRES. Bucarest 25-26.11.2011. Тема на доклада: „The 
necropolis of Apollonia Pontica”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2.  Чуждестранни. 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- A. Baralis, D. Nedev, M. Gyuzelev, M. Iacob, V. Lungu. M. Mǡnucu -Adameşteanu, K. 
Panayotova. Apollonia du Pomt et Orgamè/Argamum: bilan des campagnes 2010. Dialogues 
d’histoire ancienne, 36/2. Revue soutenue par L’Institut des Sciences Humaines et Sociales du 
SNRS. Presses universitaires de Franche-Comté 2011, 178 – 188. 
 
2.1.3. Български  
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г.  
 



101 
 

- К. Панайотова. Проучвания на некропола на Аполония. Българска археология 2010. 
София, 2011, 34 – 35; 
- К. Панайотова, Д. Стоянова, М. Дамянов, Т. Богданова. Храмов комплекс на остров 
Св. Кирик. АОР през 2010 г. София 2011, 259 – 261; 
- К. Панайотова, М. Дамянов, Р. Пенчева. Спасителни проучвания на некропола на 
Аполония Понтика (Созопол) в м. Буджака. АОР през 2010 г. София 2011, 264 -266; 
- К. Панайотова, Т. Богданова. Проучване на надгробна могила в. м. Мапи, гр. Созопол. 
АОР през 2010 г. София 2011, 266 – 268; 
- К. Панайотова, Т. Богданова, А. Баралис, Д. Недев. Издирване на археологически 
обекти в землищата на Созопол, Черноморец и с. Равадинова. АОР през 2010 г. София 
2011, 585 – 587. 
 
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 2011 г. 
 
- Anne-Sopfie Koeller, Kristina Panayotova. Les sepultures d’anfants de la nécropole 
d’Apollonia du Pont (Bulgarie): résultats des fouilles résentes (2002 – 2007). – In: A.-M. 
Guimier-Sorbets, Y. Morizot (dir.) L’enfant e la mort dans l’Antiwuité I. Nouvelles 
recherches dans les necropolis grecques. La signalement des tombes d’enfants. Paris, 2010, 
253 – 264. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на Българо-Френски научно-изследователски проект на тема „Аполония 
– некрополи и територия” с партньор Университета на Прованс Екс – Марсилия I. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1.  Лекции 
 
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Ancient Greek Cemeteries and Funeral Rites with 
examples from the Western Black Sea Coast” – Созопол, 10.08.2011 г.; 
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Ancient Greek Cemeteries and Funeral Rites with 
examples from the Western Black Sea Coast” – Созопол, 24.08.2011 г.; 
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Thrace and the Greek Colonies. Burial and Post-
burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on the Bulgarian Black Sea Litoral” – 
Созопол, 17.09.2011 г. 
 
4.1.2.  Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант (СУ „Св. Кл. Охридски”); 
- 2 студенти (СУ „Св. Кл. Охридски”). 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 2 докторанти (САА – НАИМ – БАН). 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи  
 
- Участие в пет междуведомствени комисии по опазване на археологическото 
наследство като представител на АИМ в Поморие, Созопол и Царево; 
- Участие в заседание №19 на СЕСОНКЦ от 09.09.2011 г. Т.1. Разглеждане на 
„Концепция за опазване и устойчиво развитие на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”, гр. 
Созопол”; 
- Комисия за прием на редовен докторант в НАИМ (08.12.2011 г.). 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Концепция за опазване и устойчиво развитие на остров „Св. Св. Кирик и Юлита”, гр. 
Созопол, област Бургас. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Отг. секретар на ИАИ; 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- АПОЛОНИЯ – СОЗОПОЛ №1 сред чудесата на България. Лекция и викторина в ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Созопол; 
- АПОЛОНИЯ – СОЗОПОЛ №1 сред чудесата на България. Лекция в комплекс „Св. 
Тома“; 
- Интервюта за пресата, телевизии, радио „Фокус”, радио Стара Загора. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Временна изложба на тема „Свещенният нос Скамни” /25.06 – 16.07.2011 г./ в АМ – 
Созопол. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на САА (м. ноември – декември 2011 г.). 
 
 

гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков (секретар на секцията) 
 

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



103 
 

- Научен ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на 
газопровод „Набуко” сектор 5 (км 270 – км 340), на територията на общините Левски, 
Пордим, Плевен, Долни Дъбник, област Плевен и общините Летница и Ловеч, област 
Ловеч (м. април). Финансиране: Химкомплект Инжинеринг по договор с НАИМ-БАН; 
- Участие в редовни археологически проучвания на обект „Кладарско градище”, с. 
Сливарово, общ. Малко Търново (м. юни-юли 2011 г.) Финансиране: Община Малко 
Търново (към проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи (І – 
ІІІ в.)” и „Материална култура в българските земи през късната античност ІV – 
началото на VІІ в.”); 
- Заместник научен ръководител на редовни археологически проучвания на обект 
Heraclea Sintica в м. Кожух край с. Рупите, общ. Петрич (септември-октомври) 
Финансиране: Министерство на културата (към проекти на САА „Римска провинциална 
култура в българските земи (І-ІІІ в.)” и „Материална култура в българските земи през 
късната античност ІV – началото на VІІ в.”); 
- Заместник научен ръководител на теренно издирване на археологически обекти по 
трасето на трасето на жп линията Септември-Пловдив (м. ноември) Финансиране: ДП 
„НКЖИ” по договор с НАИМ-БАН. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България (І – 
началото на VІІ в.) и римски теракоти (към проекти на САА „Римска провинциална 
култура в българските земи (І-ІІІ в.)” и „Материална култура в българските земи през 
късната античност ІV – началото на VІІ в.”); 
- Участие в проект „Долнодунавският римски лимес”, изпълняван от НАИМ и 
Института по архитектурознание – БАН, финансиран от Фонд научни изследвания – 
МОН; 
- Подготовка за публикуване на студия за „Могилен некропол от римската епоха край с. 
Чарда, община Стралджа” (към проект на САА „Римска провинциална култура в 
българските земи (І-ІІІ в)“.) 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
ХL Национална археологическа конференция (26 – 28 май) гр. София. Участие с доклад 
„Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България през 
периода 2006-2010 г.”; 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Cholakov, I. D./ Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Fieldwork in Bulgaria, 
Season 2009. – Archaeologia Bulgarica XIV, 3 (2010), 81-92; 
- И. Чолаков. Издирване на археологически обекти в землищата на с. Вакарел и с. 
Пауново, общ. Ихтиман – В: АОР през 2010г. София 2011, 554. 
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2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 

- Иво Д. Чолаков. Античното стопанство южно от Долнодунавския лимес (територията 
на днешна Северна България) според находки от инструменти за периода І – началото 
на VІІ в. – В: Сборник с изследвания във връзка със световния Лимес-конгрес, Русе 
2012 г. (под печат); 
- Иво Д. Чолаков/Кръстю Чукалев. Статистически резултати от теренните 
археологически проучвания в България през 2010 г. – Годишник на УНИБИТ; 
- Ivo D. Cholakov/ Krastyu Chukalev. Statistics on the 2006-2010 archaeological surveys in 
Bulgaria – Archaeologia Bulgarica XV, 3 (2011), 33-46. 

 
2.4. Издадени през 2011 г. учебници и печатни учебни пособия 
 
- „Първа тетрадка на малкия археолог“ – книжка, издадена от НАИМ-БАН по проект 
“Магията на археологията” с финансовата подкрепа на програма „Култура” на 
Столична община. 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в три междуведомствени комисии като представител на НАИМ-БАН (2 в гр. 
София и 1 в гр. Пловдив). 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Експертен оглед и докладна записка за терени на бъдещи Фотоволтаични паркове в м. 
„Пуше” и м. „Власовица”, землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград.  

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в проект „Магията на археологията” на НАИМ-БАН. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на САА; 
- Секретар на Общото събрание на учените в НАИМ-БАН; 
- Национален администратор на Автоматизирана информационна система 
„Археологическа карта на България”; 
- Участие в постоянна работна група за проучване и анализ на възможностите за 
финансиране на дейностите на НАИМ от национални и международни програми. 
 
 

проф. д. и. н. Румен Т. Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Научен ръководител (съвместно с Т. Борисова, ИМ Правец) на археологически 
проучвания на антична крепост – вр. Боровец край Правец, Софийска област (м.юни-
юли). Финансиране: ИМ Правец (към проект на САА на тема: “Римска провинциална 
култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Всекидневният живот в римска Долна Мизия (работя пета година по темата). 

  
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Rumen Ivanov. The Roman Province of Lower Moesia (English). Sofia, 2012 (2103), 1500 
pp. Книгата е предназначена само за чужбина; 
- Р. Иванов. Посвещение на Херкулес от Абритус. – В: (Св.Янакиева, ред.) 40 години 
Институт по Тракология, София 2011 (2012). 

  
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 2011 г. 
 
- Румен Иванов, Иван Христов. Посветителен надпис на Фортуна от Рациария. – In: 
Studia classica Serdicensia, Vo.I, 2010, Sofia 2011:457-462. 

 
2.2.2. У нас 
 
- Rumen T. Ivanov. The Roman Frontier in Bulgaria. – In: Акти на Лимес конгрес в Русе, 
България 2012 г.; 
- Румен Иванов. Система обороны вдоль границы Нижнего Дуная. – В: 
Фракийских землях в пред-римской и римских времен, Харъков 2012. Международный 
симпозиум. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина  
 
- Rumen Ivanov, Dan Dana. Deux épitaphes latines d’Abritus (Mésie Inférieure).- ZPE, Bonn, 
2012. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Legio XI Claudia (Germany, Romania, Bulgaria). 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
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- Член на Американската академия на науките в Ню Йорк (1995). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.1. Лекции 
 
- Границите на Римската империя (лимес), Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, магистърски курс, 45 часа. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Председател на комисия за избор на главен уредник за нуждите на РИМ – Стара 
Загора. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензент за доцент за нуждите на ИМ Хисаря, Пловдивска област; 
- Рецензент за доцент за нуждите на НИМ-София; 
- Участие в жури и писмено становище за конкурса за доцент за нуждите на РИМ – 
Велико Търново; 
- Участие в жури и писмено становище за конкурса за доцент за нуждите на ИИИ-БАН. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ. 
 
а) У нас 
 
- Главен редактор и съставител на Корпус на античните (тракийски, римски и 
късноантични) и средновековни селища в България. 
 
7. НАУЧНО ПОПУЛЯРНА ДЕЙНОСТ 
 
- Автор съм на следните исторически карти и текст от по 3 страници за Балкански атлас 
(Тангра, София, 2012); 
- Карта на провинция Долна Мизия; 
- Карта на долнодунавския лимес; 
- Карта на провинция Горна Мизия; 
- Късноримски провинции и диоцези; 
- Карта на провинция Тракия. 

 
8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ: 
 
- Член на НС при НАИМ-БАН. 
 
 

доц. д-р Сергей Торбатов 
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител (съвместно с гл. ас. д-р Методи Даскалов) на спасително 
археологическо проучване на античния град Анхиало (имот № 2826, кв. 210 по плана на 
гр. Поморие), (м. април). Финансиране: „Михневи 2008” ООД по договор с НАИМ-
БАН (към проект на САА на тема: „Материална култура в българските земи през 
късната античност (ІV – началото на VІІ в.)”); 
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване в границите на 
недвижимата културна ценност „Античен некропол на Улпия Анхиало” (УПИ ХІІ, ХІІІ 
и ХІV, кв. 213), (м. април). Финансиране: „Автотим” ЕООД по договор с НАИМ-БАН 
(към проект на САА на тема: „Римска провинциална култура в българските земи през І 
– ІІІ в. сл. Хр.”); 
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване в границите на 
недвижимата културна ценност „Античен некропол на Улпия Анхиало” (УПИ ІV-186, 
кв. 275), (м. август-септември). Финансиране: частен инвеститор по договор с НАИМ-
БАН (към проект на САА на тема: „Римска провинциална култура в българските земи 
през І – ІІІ в. сл. Хр.”); 
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на многослоен обект 
„Калето” в гр. Мездра (Сектор ІІІ/ Крепост), (м. юли). Финансиране: Община Мездра 
(към проекти на САА на теми: „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.)”); 
- Научен ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на 
пътен участък Мездра – Ботевград от път Е-79 (І-1) (от км 161+367 до км 194+000) (към 
проекти на САА на теми: „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.)”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа върху монографично изследване „Спас баир край с. Шишманци и неговите 
старини”. 
 
1.3. Участие в научни срещи 
 
б) В чужбина: 
 
- Danube Limes UNESCO World Heritage Project – Final Conference, Pécs, 7-8 December 
2011 (тема на доклада: „Archaeological Research on the Roman Limes in Bulgaria (2006-
2010)”). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
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- С. Торбатов. Строителна керамика с печати на І Италийски легион от кастела 
Тримамиум. – Археология, 2010, 3-4, 41-57; 
- С. Торбатов. Печатите CORTISIBRA и CIB от кастела Тримамиум. – Археология, 
2011, 1, 78-97; 
- С. Торбатов. Латински официален посветителен надпис от римския кастел Тримамиум 
(Долна Мизия) – Известия на Регионален исторически музей – Русе, 14, 2011, 240-246; 
- С. Торбатов. D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan. Din istoria militară a Daciei romane. 
Castrul roman de interior de la Gherla/Aus der Militärgeschichte des römischen Dakien. Das 
römische Binnenkastell von Gherla Bibliotheca historica et archaeological Banatica, XLVI). 
Timişoara, 2008, 504 p. (рецензия). – Archaeologia Bulgarica, 2011, 2, 99-102. 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- С. Торбатов. Печатите CORTISIBRA и CIB от кастела Тримамиум. – Археология, 
2011, 1; 
- С. Торбатов. D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan. Din istoria militară a Daciei romane. 
Castrul roman de interior de la Gherla/Aus der Militärgeschichte des römischen Dakien. Das 
römische Binnenkastell von Gherla Bibliotheca historica et archaeological Banatica, XLVI). 
Timişoara, 2008, 504 p. (рецензия). – Archaeologia Bulgarica, 2011, 2. 

 
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 2011 г. 
 
- S. Torbatov. Archaeological Research on the Roman Limes in Bulgaria (2006-2010). – 
Danube Limes UNESCO World Heritage Project – Final Conference, Pécs, 7-8 December 
2011 (University of Pécs, Department of Archaeology)). 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Торбатов. Следи от древното минало в района на Стожер. – В: Ц. Недков (ред.). Из 
миналото на село Стожер. Добрич, 2011, 13-46. 

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- С. Торбатов. Тримамиум – римски кастел и цивилно селище на Долния Дунав. – В: 
Сборник с изследвания във връзка със световния Лимес-конгрес, Русе 2012 г.  
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.3. Ръководство на магистърска теза 
 
- 1 магистър от СУ. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 докторант от НБУ; 
- 1 докторант от НАИМ-БАН; 
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- 1 докторант от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 
 

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в една междуведомствена комисия като представител на НАИМ в гр. 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”; 
- Отговорен редактор на том 6 от поредицата „Попово в миналото”; 
- Член на редколегията на Сборник с изследвания във връзка със световния Лимес-
конгрес, Русе 2012 г. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервю за в. „Зов” (Враца); 
- Интервю за в. „Конкурент” (Враца); 
- Интервю за Кабелна телевизия – Мездра. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на постоянна комисия за оценка и избор на оферти за издания на НАИМ-
БАН; 
- Член на НС на НАИМ-БАН. 
 

доц. д-р Венцислав Динчев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с теренна дейност 
 
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Михнева 
могила” край с. Добри дял, община Лясковец (м. юли-август). Финансиране: българо-
британски изследователски проект „Краят на античността по Долния Дунав. 
Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото на VІІ в.”; 
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване в м. „Под ямача” край 
с. Овчарци, община Раднево, в територията на промишления к-с „Марица-изток” (м. 
септември-ноември). Финансиране: „Мини Марица-изток” ЕАД по договор с НАИМ-
БАН; 
- Научен ръководител на теренно обхождане и наблюдение във връзка с изграждането 
на високоволтов електропровод (ВЛ 110 kV) за тягова подстанция „Крумово” на ж.п. 
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линията Пловдив – Свиленград, (м.юли). Финансиране: ДП „НКЖИ” по договор с 
НАИМ-БАН; 
- Участие в теренни обхождания по трасето на АМ Хемус в землищата на с. Долни 
Богров, с. Горни Богров и с. Яна, община Столична, с р-л – д-р Методи Даскалов от 
НАИМ-БАН, (м. юли). Финансиране: АПИ по договор с НАИМ-БАН. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Ръководител на проекта на САА „Материална и духовна култура в българските земи 
през късната античност (IV – VI в.)”; 
- Работа по проблемите на архитектурата, градоустройството и селищния живот на 
Балканите през римската епоха и късната античност. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) У нас  
 
- Участие в 22-я международен конгрес по византинистика (София, 22-27 август, 2011 
г.) с доклад на тема „Social development and settlement life in Thrace and Dacia (modern 
Bulgaria) in the Late Antiquity (284-610)”, представен на заседание на Round Table 
„Arhaeology of Byzantine Landscape”. 
 
б) В чужбина  
 
- Участие в конференцията „Serdica – Sredec – Sofia. Urban Reinventions Through Trree 
Millennia” (International conference Vienna, 27-29 January, 2011) с доклад на тема “Der 
Komplex des zentralen Stadtplatzes von Serdica”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
V. Dinchev. 
EXPLORATIONS OF THE HARMANA FORTRESS NEAR THE VILLAGE OF GOLITSA 
2005 AIAC_1858 
http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_1858 
V. Dinchev. EXPLORATIONS NEAR THE VILLAGE OF GOLITSA 2007 AIAC_1858 
http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_1858 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Български, излезли от печат през 2011 г. 
 
- В. Динчев. Античните градски площадни комплекси и тяхната съдба през късната 
античност: Serdica. – Археология, LI, № 3-4, 2010, 24-40; 
- В. Динчев. Към характеристиката на градоустройството на Serdica. – Археология, LII, 
№ 1, 2011, 61-77; 

http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_1858�
http://www.fastionline.org/micro_view.php?item_key=fst_cd&fst_cd=AIAC_1858�
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- Ст. Александров, В. Динчев, Т. Христова, Ф. Филипова, И. Цветков, О. Миланова, Н. 
Казашки, А. Манев. Спасителни археологически проучвания в м. Гриндур, землище на 
с. Антимово, община Видин. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, 107-110; 
- В. Динчев. Българо-британските археологически проучвания на обект „Михнева 
могила” край с. Добри дял, община Лясковец. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, 298-
300; 
- В. Динчев. Археологическо проучване на античен обект край с. Помощник. – В: АОР 
през 2010 г., София, 2011, 357-360; 
- В. Динчев. Археологическото наблюдение по трасето на железопътната линия 
Пловдив (гара Крумово) – Свиленград. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, 579-580. 
 
2.1.3.2. Български, приети за печат през 2011 г. 
 
- В. Динчев. Notitiae episcopatuum, Theophylactus Simocatta и S. Olteanu. Zikideva и 
Долното Подунавие в края на VІ – началото на VІІ в. – Известия на археологическия 
институт, ХL (46 стр., 9 обр., резюме).  
 
2.2. Научни публикации в сборници от конгреси и конференции, както и в 
тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- V. Dintchev. Die Agora von Serdica. – In: L. Theis, G. Fingarova (eds). Serdica – Sredec – 
Sofia. Urban Reinventions Through Trree Millennia (8 стр., 7 обр.). 

 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г.  
 
- В. Динчев. Северозападният сектор на Градището край с. Дичин, област Велико 
Търново. – в: К. Рабаджиев (ред.). Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris 
Stephcae Angelova (Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum V). 
София, 2010, 449-474. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г.  
 
- В. Динчев. Източно-балканската преградна линия и комплексът на Хемските порти. – 
В: Л. Вагалински и др. (съст.) Сборник посветен на ХХІІ Лимес конгрес в София/Русе 
през 2012 (25 стр., 23 обр.). 
- В. Динчев. Западният сектор на късноантичната Балканска преградна линия. – В: Хр. 
Попов, К. Рабаджиев (ред.). Сборник в чест на акад. Димитър П. Димитров (20 стр., 15 
обр.). 
- В. Динчев. Обществените бани на Serdica. – В: Ст. Станев, В. Григоров (ред.). 
Сборник в чест на арх. Стефан Бояджиев (29 стр., 15 обр.).  
 
3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Ръководител на българо-британския изследователски проект „Краят на античността 
по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото на 
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VІІ в.”, (2009-2013 г.), (одобрен с Решение на Министерския съвет на Р България от 
20.02.2009 г.). 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Бакалавърски курс „Археология на късната античност” към специалност 
“Археология” на СУ „Св. Климент Охридски” – 60 часа през двата семестъра на 
учебната 2010-2011 г. (т.е. 30 часа през 2011 г.), завършил с изпити на 45 студенти през 
лятната и есенната сесии на 2011 г.; 
- Лекция (3 часа) на тема „Източно-балканската преградна линия и комплексът на 
Хемските порти” пред студенти и колеги от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, по покана 
на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (11.04.2011 г.). 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти 
 
- На магистърската дипломна работа на Цветелина Славкова, студент в СУ“ Св. 
Климент Охридски”, ИФ, катедра Археология, на тема „Германия и нейната територия 
през римската епоха и късната античност” (с предстояща защита). 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти: 
 
- 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 
 
- Председател на Научно жури за конкурс за доцент за нуждите на Археологическия 
музей в гр. Хисаря (заключително заседание на журито – 11.02.2011 г.; доклад пред НС 
на НАИМ – 22.02.2011 г.); 
- Член на Научно жури за конкурс за професор за нуждите на Института за изследване 
на изкуствата към БАН (заключително заседание на журито – 20.06.2011 г.); 
- Член на комисия по документацията на отчетите за теренните обхождания през 2010 г. 
(14-15.03.2011 г.); 
- Член на междуведомствена комисия (като представител на НАИМ) за оценка на 
резултати от археологически проучвания и по-нататъшни предписания за допроучване 
и запазване на археологически останки във връзка със строителството на жилищна 
кооперация в гр. Пловдив (22.03.2011 г.); 
- Член на междуведомствена комисия (като представител на НАИМ) за определяне на 
режимите – граници и предписания за опазване на археологическа недвижима културна 
ценност „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде – Терма”, община 
Бургас (31.05.-03.06.2011 г.); 
- Член на междуведомствена комисия (като представител на НАИМ) за определяне на 
режимите – граници и предписания за опазване на археологическа недвижима културна 
ценност „Античен керамичен център”, община Павликени (15.06.-17.06.2011 г.). 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания, и др. Подобни 
 
- Рецензия на гл. ас. д-р Митко Константинов Маджаров във връзка с участието му в 
конкурс за придобиване на академичната длъжност „доцент” по научната специалност 
археология за нуждите на Археологическия музей в гр. Хисаря (рецензията е 
представена на съответното Научно жури на 11.02.2011 г.); 
- Становище за изследователската дейност на доц. д-р на изкуствознанието Юлия 
Георгиева Вълева във връзка с участието й в конкурс за придобиване на академичната 
длъжност „Професор по изкуствознание и изобразителни изкуства” за нуждите на 
Института за изследване на изкуствата към БАН (становището е представено на 
съответното Научно жури на 20.06.2011 г.). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член съм на редакционната колегия на поредицата „Разкопки и проучвания”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА В БАН 
 
- В. Динчев. Промените в БАН – реформа или „реформа”? (обнародвана в: 
http://www.glasove.com на 03.01.2011 г.; www.svobodata.com на 04.01.2011 г.); 
- В. Динчев. БАН на кръстопът (обнародвана в: www.svobodata.com на 21.02.2011 г.; 
http://www.glasove.com на 22.02.2011 г.) 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 
- Представител на НАИМ в Общото събрание на БАН. 
- Член на Научния съвет на НАИМ. 
 
 

доц. д-р Гергана Кабакчиева 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на обект античен кастел и 
митница Димум, община Белене, сектори южна и западна крепостна стена (м. август). 
Финансиране: община Белене (към проекти на САА на теми: „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.)”); 
- Научен консултант на редовно археологическо проучване на обект „Принципия на 
античния кастел и митница Димум”, (ръководител Соня Лазарова от ВИМ – Плевен.); 

http://www.glasove.com/�
http://www.svobodata.com/�
http://www.svobodata.com/�
http://www.glasove.com/�
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- Научен консултант на редовно археологическо проучване на обект антична и 
средновековна крепост в м. „Балък дере”, община Ивайловград, (ръководител Ивайло 
Кънев от НИМ). 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- Работа по темата „Вносна римска керамика от територията на антична Монтана”; 
научна обработка и изследване на находките от новите разкопки в Монтана и работа по 
темата „Дребни находки от разкопките на Епископската базилика в Сандански” (към 
проекти на САА на теми: „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.)”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В България: 
 
- Участие в Национална конференция на архивите, с доклад „Античният град Монтана 
и неговата територия”, проведена м. май в гр. Монтана; 
- Участие в Национална конференция „Културното наследство на Северозапада”, с 
доклад на тема „Археологическото наследство в област Монтана – състояние и 
перспективи” проведена м. юни в гр. Монтана. 

 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- G. Kabakchieva. Die antike Villa „Armira“ – eine neue Touristenattraktion in Bulgarien. – 
In: Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Paläste und Großvillen im Donau – Balkan – R 
aum (Edt. by G.v.Bülow und H.Zabehlicky). Bonn, 2011, 219 – 231. ISBN 978-3-7749-3748-
2. Bibliographie der RCRF für 2010 (für Bulgarien). 
- Г. Кабакчиева. Разкопки на раннохристиянската базилика в Монтана. – АОР за 2010 
г., София, 2011, 289 – 291.ISSN: 1313 – 0889. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2011 г.: 
 
- Г. Кабакчиева. Новооткрит надгробен паметник с надпис от антична Монтана. – В: 
Studia classica Serdisensia, t. 1. Musarum semper amator ( М. Славова и др.). София, 2010, 
471 – 479. ISBN 978-954-07-3033-2. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Г. Кабакчиева. Античният град Монтана и неговата територия. – Сборник от статии от 
националната конференция на архивите. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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- Член на Международната асоциация за проучване на античната керамика RCRF; 
- През м. май отговарях за посещението на румънските колеги д-р Костел Кирияк и д-р 
Дан Апараскевей, от филиала на Археологическия институт в гр. Яш; 
- През м. октомври посетих Букурещ, Румъния по линия на ЕБР за научен обмен. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- През м. април проведох тридневен семинар в Ескус и Плевен на дипломанти (22 
души) от ВИАС, София. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Научен ръководител на докторантката Надежда Иванова към САА – НАИМ; 
- Научен консултант на докторанта Юниан Мешеков; 
- Научен ръководител на докторанта Георге Нуцу от Университета в Яш, Румъния, 
който бе на специализация в България; 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на постоянната комисия по Документация при НАИМ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участие в Междуведомствена комисия за статут и граници на „Античната вила и 
селище” при с. Сухаче, община Червен бряг м. октомври 2011 г.; 
- Писмено становище за културно-историческото значение на антична вила „Армира” 
при Ивайловград за проект по Програма „Регионално развитие. Атракциони. 
Участвувах с консултации и в цялостната подготовка на проекта; 
- Участие в подготовката на Проект на община Монтана по Програма „Регионално 
развитие”; 
- Писмено становище за развитието на Археологическите резервати в България; 
- Експертиза като вещо лице по дело на РИМ – Перник, м. септември. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Публикувах статия за най-новите археологически проучвания в Монтана. Г. 
Кабакчиева. Античният град Монтана и последните проучвания. – сп. Будител, 07. – 09. 
2011, 65 – 71.IBAN: BG06 FINV9150 10BG NOLACJ; 
- Участие през м. юли като гост на Тв предаването „Час по България” на телевизия 
„Скат”; 
- Участие през м. септември в подготовката на специален брой на местния вестник за 
„Културно-историческото наследство на община Белене”; 
- Участие през м. септември в подготовката на филм за община Монтана; 
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- През м. ноември 2011 г. проведох тридневен пътуващ семинар за 50 души – 
екскурзоводи от „Асоциация на българските екскурзоводи”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ: 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ. 
 
 

доц. д-р Евгения Генчева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Римски военен 
лагер и ранновизантийски град Нове”, (м. юли – септември). Финансиране: по 
дълоспочен договор между Варшавския и Познанския университет – Полша и НАИМ-
БАН (към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Подготовка на крайната 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 сектор ІV – валетудинариум Нове. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в ХL Национална археологическа конференция (26-28 май) гр. София. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Е. Gencheva. Метални находки от сектор ІV на Нове. – Novae, t. III, 2012, Варшава, 
(под печат на немски език). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Е. Генчева. Нове. Сектор Х – скамнум трибунорум. – АОР за 2010 г. (ISSN 1313-0889), 
София, 2011, 276-278; 
- Е. Генчева. 50 години българо-полски разкопки в Нове, край Свищов. – Списание на 
БАН, 2010, кн. 1, 8–18, 2011.  
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2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Е. Генчева. Въоръжение на римския войник на Долен Дунав. – Сборник, посветен на 
Лимес-конгреса, 23 стр. (56019 знака). 

  
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Ръководител на съвместен проект за археологически проучвания на римския военен 
лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Варшавския университет (Полша). 
(2011-2015 г.); към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”; 
- Ръководител на съвместен проект за археологически проучвания на римския военен 
лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Университета „Адам Мицкиевич”, 
Познан (Полша) (2011-2015 г.); към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало 
на VІІ в.”. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекция във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „50 години българо-полски 
проучвания в Нове”. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководител съм на 1 редовен докторант и на 2 докторанти на свободна подготовка. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Съвета за теренни изследвания. 
 
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. 
  
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на списание „Археология”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Ръководител на Секция по антична археология до декември 2011 г.; 
- Секретар на Научния съвет на НАИМ. 
 
 

гл. ас. д-р Христо Прешленов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Античен град”, 
подобект 03 „Обществена сграда” в Национален археологически резерват „Деултум-
Дебелт”, (м. юли-август и октомври-ноември). Финансиране: ИМ Средец (към проекти 
„Римска провинциална култура в българските земи през І-ІІІ в. сл. Хр.” и „Материална 
култура в българските земи през късната античност (ІV – начало на VІІ в.)”). 
 
1.2. Други изследователски теми  
 
- „Археологически аспекти на палеогеографските проучвания на Българското 
Черноморско крайбрежие” и „Картографиране и планови анализи на крайбрежните 
зони на Несебърския и Ахтополския полуостров” (към проект „Антична култура по 
Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.)”). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат 
 
- Хр. Прешленов. Археологически проучвания в северната градска зона на Деултум. – 
В: М. Гюрова, П. Димитров, Г. Иванов, П. Лещаков, Т. Христова, Ив. Чолаков, А. 
Аладжов, Г. Нехризов (ред.). Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 
2011, 293-295. 
 
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  
 
- Хр. Прешленов. Административна комуникация в полисите по Югозападното 
Черноморие (І-ІІІ в. сл. Хр.). – In: М. Славова, В. Герджикова, Др. Вълчева, Н. 
Шаранков (ред.). Studia Classica Serdicensia, I. Musarum semper amator. София, 2010, 
587-594; 
- Hr. Preshlenov. Den Prinzeps erwartend: Die bulgarische Schwarzmeerküste unter Gordian 
III. – In: El. Pencheva (ed.). Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. V. 
Stephanus Archaeologicos in honorem Professoris Staphae Angelova. Sofia, 2010, 319-325. 
 
2.2.2.2. Приети за печат  
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- Hr. Preshlenov. Mesambria Pontica in orbis Romanus. – In: R. Ivanov (ed.). Корпус на 
античните и средновековни градове в България, 1. Roman Cities in Bulgaria. Sofia; 
- Хр. Прешленов. Фортификационни съоръжения в Несебър (северен сектор). – В: Ст. 
Станев и др. (съст./ред.). Studia in honorem Stephani Boiadjievi. София; 
- Хр. Прешленов. Теменоси на Зевс в Месамбрия. Историческа топография и 
архитектура. – В: Ал. Минчев (съст./ред.). Богове и хора. Международна 
археологическа конференция, Варна, 18-20. 09. 2008. Варна (=Acta Musei Varnaensis, 
VІІІ); 
- Хр. Прешленов. Християнизация и архитектурна среда в Несебър и Паницово. – В: 
Ал. Минчев, В. Тенекеджиев (съст./ред.). Отражения на вярата. Международна 
археологическа конференция, Варна/Бяла, 23-25. 09. 2010. Варна (=Acta Musei 
Varnaensis, ХІ). 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Теренна археологическа практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски” и ПУ 
„Паисий Хилендарски” в НАР „Деултум-Дебелт”, юли-август 2011 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в четири междуведомствени комисии за оценка на проучването, културно-
историческата стойност и опазването на археологически обекти в Харманли, Пловдив и 
Несебър, като представител на НАИМ; 
- 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. 
 
 

гл. ас. д-р Марио Иванов 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на обект 
„Метростанция 8-II”, Централен сектор в границите на ИАР „Сердика - Средец”, гр. 
София, (м. април-септември). Финансиране: ”Метрополитен” ЕАД по договор с 
НАИМ-БАН; 
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- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Подлез под 
бул. „Княгиня Мария Луиза”, в границите на ИАР „Сердика – Средец”, гр. София, (м. 
септември-октомври). Финансиране: ”Метрополитен” ЕАД по договор с НАИМ-БАН. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Римска надгробна пластика в провинция Тракия и Долна Мизия; римски и 
късноантични терми и балнеуми от територията на Тракия, Сердика I – VI в. (към 
проекти на САА „Римска провинциална култура в българските земи (І – ІІІ в.)” и 
„Материална култура в българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ 
в.”). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- ХL Национална археологическа конференция (26-28 май) гр. София. Участие с 
доклад; 
- Участие в международна конференция „Археология и инфраструктурни проекти”, 
София, 21.10 2011г. с доклад „Резултати от археологическите проучвания във връзка с 
изграждането на Метростанция 8-II”. 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в международна научна конференция „Urban Reinventions through three 
Millennia”, 27-29.01.2011г., Виена с доклад „Foundation, urban development and decline of 
Serdica during I-st – beginning of the VII-th centuries A.D. (Preliminary remarks after data of 
excavation campaign 2010)”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Иванов. Обект Метростанция  8-II, гр. София. Античен период. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010г. София 2011, 316-319. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Иванов. Equites danuvini serdicenses. Към въпроса за хронологията и 
разпространението на паметниците. – Археология, 2011, 3-4. (под печат); 
- М. Иванов. Ранноримска есхара от Сердика. – Археология, 2012, 1-2. (под печат). 
- M. Ivanov. Anja Slawisch “Die Grabsteine der römischen Provinz Thracia. Aufname, 
Verarbeitung und Weitergabe überregionale Ausdrucksmittel am Beispiel der 
Grabsteine;einer Binnenprovinz zwischen Ost und West”. Beier & Beran, Langenweißbach, 
2007. - Archaeologia Bulgarica, 2011, 3. (под печат). – рецензия. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
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2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- M. Ivanov. The House of Felix. – In: Corpus des spätantiken und frühchristlichen Mosaiken 
Bulgariens. Wien, 2012. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Иванов. Надгробни плочи с релефни изображения от Serdica и хинтерланда на 
прехода към късната античност (последна четвърт на III в. Началото на IV в.). – В: 
Stephanos archaeologicos in honorem Stephcae Angelova (Studia Archaeolgica Unversitatis 
Serdicensis, suppl. V). София, 2010, 375 – 404. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Иванов. Социална и културна принадлежност в провинция Тракия според 
надгробните паметници. В: Сборник в чест на И. Прокопов (под печат). 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- М. Иванов. „Сердика не е създадена от местно население”, в-к „Дума”, бр. 157 от 
12.07.2011г. 

 
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 
4.1.1. Лекции 
 
- Публична лекция във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” в рамките на „Seminarium 
Archaeologicum Tirnovense”, май 2011 г.; 
- Публична лекция в НБУ за резултатите от последните археологически проучвани на 
Сердика, юни 2011. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на теренна лятна практика на 10 магистри от специалност „Археология” 
на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски”; 
- Ръководство на теренна лятна практика на 1 студент от специалност „Археология” на 
University of Glasgow. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Участие като представител на НАИМ в междуведомствена работна група за 
изработване на методика за ценообразуване на теренните археологически проучвания, 
назначена със Заповед РД9К-0097 от 31.05.2011г. на Министъра на културата. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в изложба „Българска археология 2010 г.” с находки и текстове за постери и 
каталог към изложбата. 
 
 

археолог-проучвател д-р Румяна Милчева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Изпълнител на научен проект „Остотеки с гирляндна украса от долината на Средна и 
Долна Струма” – в рамките на тази изследователска тема подготвих втора и трета глава 
- „Иконография” и „Хронология”, съставляващи основна част от монографично 
изследване (Към проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи”); 
- Изпълнител на научен проект “Надгробна пластика от долината на Струма”. 
Резултати: фотодокументиране и научна обработка на надгробните плочи с портретни 
изображения от фонда на ИМ Петрич (част от монографично изследване), (Към проект 
на САА „Римска провинциална култура в българските земи”); 
- През месеците април и май бях в командировка в Берлин, Германия по покана на 
Немския археологически институт. Там имах възможност да се запозная с най-новата 
литература свързана с темите, по които работя. Взех участие в три научни семинара. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български  
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Р. Милчева. „Данни за скулптурни ателиета в долината на Струма”, сп. Археология 
(10 стр.). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в 2 междуведомствени комисии като представител на НАИМ (в гр. Пловдив). 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
 
- Писмено представена експертна оценка на мраморна глава от Разград. 
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II.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ 
 
Основни научни проекти на секцията: 
 

• „Славяни и прабългари”; ръководител – Ст. Станилов; финансиране от 
бюджета 

• „Стари български столици”; ръководител – М. Ваклинова; финансиране от 
бюджета 

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

• „Българският средновековен град и село”; ръководител – Б. Петрунова; 
финансиране от бюджета 

 
 

доц. д-р Бони Петрунова (ръководител на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на археологическо проучване на крепостта Лютица, м. юли 2011. 
Проект за почистване и подобряване състоянието на крепостта. Частично проучване на 
сграда от ХІV век. Открити са 30 изключително атрактивни находки, между които и 
златен пръстен от ХІV век. Зам. ръководители: Елена Василева и Яна Димитрова. 
Финансиране: Банка ОББ, Община Ивайловград, София Ауто; 
- Научен ръководител на археологическото проучване на крепостта Калиакра, август 
2011. Разкопките се проведоха на Църква №2 във Вътрешния град на Калиакра. 
Проучени са 70 гроба с голям брой накити от ХІV век, от които 30 златни и с позлата. 
Под църквата е регистрирана сграда от ІV – VІ век. Открит е печат от V-VІ в. на 
Антроник, арменец на служба в Константинопол. Зам. ръководители: Елена Василева и 
Яна Димитрова. Финансиране: Община Каварна; 
- Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско октомври – 
ноември 2011 г. Проект финансиран от Столична програма Култура. Разкрита е 
църквата Св. Илия и част от манастир около нея. Открити са сребърни монети на Иван 
Александър и Иван Шишман, както и сребърни пръстени, обеци, османски акчета и 
монето на Сигизмунд. Издадена е брошура представяща крепостта Урвич и резултатите 
от проучването. Научни ръководители: Бони Петрунова и Николай Овчаров; 
- Археологическо проучване на обект №12, км. 76.200 – 76.450, землище на с. 
Калипетрово, об-на Силистра, юни 2011 г. Договор между НАИМ и 
БУЛГАРТРАНСГАЗ. Научни ръководители: Бони Петрунова и Елена Василева; 
- Теренни обхождания на Обходен път Габрово. По договор между НАИМ и АПИ, 
август 2011 г. Научен ръководител Бони Петрунова.  

 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Експерт-археолог в експедиция „Преоткрий България”, партньорски тур: Караново-
Микри Доксипара-Ивайловград-Свиленград-16-18.05.2011 г.; 
- Проект за социализация и превръщането на крепостта Лютица в привлекателна 
туристическа дестинация, 01.07-30.07.2011 г. 
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
- Участие в кръгла маса с международно участие „Обединена Европа и нейното 
културно наследство” – 17.06.2011 г. Софийска градска художествена галерия, под 
патронажа на Унгарското посолство; 

 
а) В страната 
 
- Организатор на 50 НАК в София. Доклад „Крепостта Перистера в гр. Пещера”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Петрунова, Д. Павлов, Е. Василева. Крепостта Перистера на хълма Света Петка в 
град Пещера. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, 464-467; 
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Археологически проучвания на крепостта 
Калиакра през 2010 година. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., 
2011, 474-476; 
- Б. Петрунова. Лютица – мраморният град. – В: Будител, април-юни 2011, 47-51; 
- Б. Петрунова. Калиакра. – В: Будител, юни-октомври 2010, 18-27. 

 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Б. Петрунова. Мраморният град на болярина Лютица. Брошура, София, 2011; 
- Б. Петрунова, Н. Овчаров. Урвич. Между легендите и историческата истина. София, 
2011. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Б. Петрунова. Интервю „От первого лица”. – В: сп. Добро пожаловать, 2(07) 2011, 4-6; 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Участие в подготовката на проектното предложение „Monuments of the Trans-Border 
History” по The JTS of the European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 
2007-2013 за сътрудничество между общините Кипринос, Ивайловград и Националния 
Археологически Институт с Музей към Българската Академия на Науките в 
проучването, опазването и социализирането на археологически паметници в двата 
района. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
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- Консултант на Наталия Мидвичи, докторант в „Al. I. Cuza” University, Iasi, Румъния, 
01.12.2010 – 01.08.2011 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на жури за провеждане на конкурс документални филми посветени на 
културното наследство, награда на Фондация „Петър Детев”; 
- И.д. Председател на СТП за периода 07.09-12.10.2011 г.; 
- И.д. Председател на СТП за периода 03.06-04.07.2011 г.; 
- Член на работна група по инфраструктурни проекти към НАИМ от 10.01.2011 г.; 
- Член на комисия към ССА за приемане на отчетите за теренни археологически 
проучвания през 2010 г.; 
- Член на комисия към МК за анализ и изготвяне на инвестиционни проекти за опазване 
и социализация на археологическото културно наследство. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Председател на научно жури за провеждане на конкурс за избор на доцент за нуждите 
на ССА към НАИМ при БАН (26.01.2011); 
- Член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 
„доцент” за нуждите на НАИМ, филиал-Шумен; 
- Член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 
„професор” за нуждите на РИМ Варна. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Председател на редакционната колегия на сборник посветен на проф. Д. Овчаров. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Официален представител на НАИМ в презентацията на книгата „Търновските царе. 
Инсигнии, церемонии, дворец”, автор: Мария Долмова-Лукановска на 18.03.2011 г. в 
Народна библиотека П. Р. Славейков, В. Търново; 
- Интервюта и пресконференции за печатни медии, радия и телевизии – 20 бр. (Радио 
България, Хоризонт, БНТ, БТВ, Радио „Хр. Ботев”); 
- Честване на 80 годишнината на Д. Овчаров 28.04.2011 г.; 
- Лекция пред Ротари клуб – София Център. 5 10. 2011 г. 

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Координатор на изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах. I wrote”; 
- Официален представител на НАИМ в Честванията на 145 години на град Ботевград и 
откриване на музея в Ботевград-03.05.2011 г.; 
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- Член на работна група към МК за изготвяне на концепция за изложба „Православната 
цивилизация Византия-България”, 15.04.2011 г.; 
- Председател на комисия за инвентаризация и дигитализация на ДКЦ от фонд „Трезор” 
в НАИМ, 15.02 – 25.04.2011 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Заместник директор на НАИМ; 
- И.д. директор за периода 07.09-12.10.2011 г.; 
- И.д. директор за периода 03.06-04.07.2011 г.; 
- И.д. директор за периода 01.04-01.05.2011 г.; 
- Ръководител на експертна комисия за опазване, обработка и предаване на НАИМ-
БАН за документи, създадени от НАИМ за периода 1977-1990 г., 07.02-30.11.2011 г.; 
- И.д. директор за периода 03.02-10.02.2011 г.; 
- Член на научния съвет; 
- Член на теренната комисия; 
- Член на Музейния съвет към НАИМ при БАН. 
 
 

гл. ас. д-р Андрей Аладжов (секретар на секцията) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Теренни археологически издирвания по трасето на проектирания газопровод Набуко, 
участък №2 с дължина 48 км в землището на общините Сунгурларе и Върбица, области 
Бургас и Шумен, проведени през месеците април и май. В резултат на обходите са 
регистрирани 14 археологически паметника, сред които селища, надгробни могили, 
скални изсичания и кошари; 
- Редовни археологически проучвания на обект Кулата – Градот, гр. Ракитово. 
Разкопките се проведоха през месец юни. В резултат на тазгодишните проучвания се 
разкри изцяло вътрешната част на църквата. Беше планиран и направен туристически 
маршрут от центъра на града до обекта, с парапети, укрепвания на терена, стъпала, 
табели, пейки и една беседка; 
- Редовни археологически проучвания в Плиска – обект Кръгла каменна площадка - 
през месеците юли, част от август и септември 2011 г. Проучването на обекта, условно 
наречен „Кръгла каменна площадка”, може да се счита за окончателно приключено. В 
резултат на тазгодишните проучвания се разкриха двойки ями, вкопани на нивото на 
настилката и свързани с дървената конструкция, изградена покрай северната периферия 
на площадката. Сондажите на север от тези ями показаха, че няма повече структури, 
свързани с каменната настилка; 
- Редовни археологически разкопки на обект Западна порта на Сердика, проведени през 
месеците октомври и ноември, с финансиране по проект към столична община. 
Паметника, затънал в 30-годишни боклуци, бе почистен. Изхвърлиха се над 200 тона 
боклук. Проучиха се няколко ключови структури, свързани с портата и крепостната 
стена; 
- Теренни археологически издирвания в землищата на общини Ракитово и Велинград, 
проведени през част от месец август. В резултат на обходите в археологическата карта 
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на Чепинското корито се нанесоха знакови обекти – крепости и светилища. Така също 
се инициираха дейности за борба с иманярите; 
- Теренни археологически издирвания по трасето на проектирания обходен път на гр. 
Монтана, проведени в началото на месец юли. Няма регистрирани археологически 
обекти; 
- Терени археологически издирвания по трасето на проектирания обходен път на гр. 
Габрово, проведени в началото на месец август. Няма регистрирани археологически 
обекти. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Успоредно с проучванията на площадката в Плиска вървеше цялостна обработка на 
подемния материал от 5-годишните проучвания с цел публикуване на проучванията на 
Кръглата каменна площадка. Обработена е цялата керамика и всички находки. 
Нарисувани, снимани, сканирани, графично възстановени са над 1200 фрагмента и цели 
съдове. Нарисувани и снимани са всички находки. Дигитализирани са всички планове и 
профили от обекта. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Пленарен доклад Кръглата каменна площадка в Плиска на 50-та национална 
археологическа конференция. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Станилов, А. Аладжов. Археологически разкопки на обект Кръгла каменна 
площадка. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 388-389. 
ISSN: 1313-0889; 
- Я. Димитров, А. Аладжов, М. Инкова, С. Иванов. Проучване на могила №27 (землище 
на община Каспичан) в околностите на Плиска. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. София, 2011, 403-406. ISSN: 1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров. А. Аладжов, Р. Василев, 
Ст. Иванов, Хр. Стоянова, Ст. Стойчев, Р. Славчева. Издирване на археологически 
обекти във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 
2010 г. София, 2011, 542-543. 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 2011 г. 
 
- А. Аладжов. Кръгла каменна площадка в Плиска – Сборник на Археологическия 
институт в Нитра (Словакия). 
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2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- А. Аладжов. Крумовият дворец в Плиска. – Приноси към българската археология. т. 
VII. Сборник в памет на проф. Рашо Рашев. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- А. Аладжов. Каменна площадка в Плиска. – Българска археология 2010. Каталог към 
изложба. София, 78-81. ISBN:978-9549472-05-9 
 
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 двама магистри от СУ „Св. Климент Охридски“ 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за определяне на граници на обект Кючук Кая – гр. Рудозем 

 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на поредицата Приноси към българската археология; 
- Член на редакционната колегия на поредицата Археологически открития и разкопки. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Няколко интервюта за радио Хоризонт, радио Фокус и телевизия Канал плюс; 
- Заснемане на филм „Западната порта на Източната римска империя”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на секция Средновековна археология; 
- Координатор на сайта на НАИМ – naim.bg. 
 
 

доц. д-р Николай Овчаров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 

 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- През месец юни заедно със ст. н. с. д-р Хитко Вачев от РИМ-Велико Търново 
ръководихме екип, който проучва големия средновековен манастир около църквата 
„Св. св. Петър и Павел” в Асеновия квартал на старата българска столица Велико 
Търново. През 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 2011 г. отново бяха насочени преди 
всичко към изключително богатия некропол, който се развива край двата храма. Бяха 
разкрити десетки гробове, датирани от ХІІІ до ХVІІІ в. Много важно е, че най-сетне от 
запад се попадна на останки от манастирската архитектура. Преди всичко бе разкрита 
част от най-късния калдъръм и основите на портата от ХІХ в. Пак в този участък се 
намериха основите на късната оградна стена на манастирския комплекс. Под нея пък 
излязоха и ранните основи от ХІІІ-ХІV в. на някакви помещения, които тепърва 
предстои да бъдат проучвани. Най-голямото откритие на годината в ансамбъла е 
„Стенописния гроб”, в който бяха открити близо 20 човешки изображения. Стиловия 
анализ показва, че става дума за фрески от втория живописен пласт от началото на ХV 
в. Стенописите вече са реставрирани и са изложени в Исторически музей-Велико 
Търново; 
- 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 преди две години. 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 наблюдения в различни участъци, стената е била 
построена във втората половина на ІІІ в. Голямата изненада на 2011 г. бе разкриването 
на много добре запазена каменна сграда, свързана чрез коридор в скалите с известната 
Зала с олтара от Двореца-светилище. Находките в нея, включително мраморен релеф с 
Тракийския конник, показват нейния несъмнен култов характер. Според тези находки 
тя се датира в римския период – ІІ-ІV в. През 2011 г. Продължихме 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. 
Проучени бяха около 30 гроба. Те са християнски с изключение на един, който е с 
насоченост север – юг и е положен настрани. Около него е оформено кръгово 
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съоръжение от камък. Датирано е с монета на емир Орхан във втората половина на ХІV 
в. Нашата хипотеза е, че става дума за най-ранния известен до този момент мавзолей 
(тюрбе) на един от османските завоеватели на Перперикон. 2011-та година бе богата на 
находки основно от Античността и Средновековието. От историческа гледна точка най-
важни са няколкото оловни печати. Сред тях са най-интересни четирите моловдовула 
на епископи на Ахридос от ХІ-ХІІ в.; 
- През месец октомври заедно с доц. Бони Петрунова проведохме разкопки на 
крепостта Урвич край с. Кокаляне, Софийско. Това става след тридесетгодишно 
прекъсване на археологическите проучвания. Разкриха се части от манастирския 
комплекс от ХV-ХVІІІ в., който се е развил край някогашната крепостна църква „Св. 
Илия”. Проучени са части от оградата и едно помещение, вероятно приземен етаж на 
камбанария. Продължи проучването на притвора на храма, което бе започнато още през 
1983 г. Там се откриха 18 сребърни български монети от ХІV в., които са част от по-
голямо съкровище, ограбено от иманярите. Проучването им показа, че съкровището е 
било депонирано около 1371-1372 г., когато, според историческите данни, Урвич е бил 
превзет от турците. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Кръгла маса „Цар Калоян и император Балдуин – двете лица на една велика епоха”, 
Велико Търново, април 2011. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
 
- Сребърна икона с образа на св. Василий от областния център под Перперикон. – 
Археология, 2011, 1, 99-106; 
- Цар Калоян и император Балдуин – двете лица на една велика епоха. – Будител, 2011, 
3, 9-15; 
- Урвич пази спомена за цар Иван Шишман. – Будител, 2011, 4; 
- Редовни археологически разкопки на Перперикон. – Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. София, 2011, 453-456 (със Здравко Димитров и Даниела 
Коджаманова); 
- Археологически проучвания в търновския манастир „Св.св. Петър и Павел” – 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 345-346 (с Хитко 
Вачев). 
 
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 2011 г. 
 
- Тракийски алтари от Перперикон. – В: Проблеми и изследвания на тракийската 
култура, V. Казанлък, 2011, 24-42 (със Здравко Димитров и Красимир Лещаков). 

 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
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- Българската епопея на виното. История на виното по българските земи. София, 2011, 
издателство „Стандарт”, 65 с.; 
- Предречено на Перперикон. София, 2011, издателство „Стандарт”, 63 с.; 
- Орфей – оракулът от Татул. София, 2011, издателство „Стандарт”, 64 с.; 
- Царственият Търновград. София, 2011, издателство „Стандарт”, 64 с.; 
- Велики Преслав – столицата на Българската империя. София, 2011, издателство 
„Стандарт”, 65 с.; 
- Урвич – между легендите и историческата истина. София, 2011, издателство 
„Уникарт” (с Бони Петрунова); 
 
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” 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 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Председател на Националния специализиран експертен съвет за опазване на 
недвижимите културни ценности към Министъра на културата на Р България; 
- Член на Научния съвет на Националния археологически институт с музей; 
- 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. 



132 
 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Член на изпълнителния съвет по провеждане на кампанията „Чудесата на България” 
на в-к „Стандарт” за определяне на 10-те приоритета на културно-историческия 
туризъм на България; 
- Участие в експедиция в Централна Азия – Република Бурятия и Република Монголия 
с изнасяне на лекции в Улан Уде и Улан Батор; 
- Лекции пред обществеността в Бон, Германия, юни 2011; 
- Участие в експедиция в Западните Балкани – Гърция, Албания, Черна Гора, Косово, 
Македония, юли 2011; 
- Лекция в Европейския парламент за Деня на будителите, Брюксел, октомври 2011; 
- 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 на филм за криптохристиянството в Родопите с БНТ; 
- Участие във филм за Орфей, заснет от «Дискавъри Чейнъл»; 
- Участие в 30-минутен филм за Перперикон на Телевизия «Планета»; 
- Председател на VІІІ борса за културно-исторически туризъм, Велико Търново, април 
2011; 
- Участие в Дельови дни, Златоград, септември 2011; 
- Лекция в Националния исторически музей по случай Деня на будителите, 1.11.2011; 
- Участие в европейски проект по ФАР за реставрация и изграждане 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 2011; 
- Член на управата на сдружение «Култура и туризъм на Източните Родопи»; 
- Зам. председател на сдружение «Тракийски туристически район». 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Специална награда за изключителен принос в популяризирането на българското 
културно-историческо наследство от Международната туристическа борса „Ваканция 
Холидей”, София 2011. 
 
 

доц. д-р Маргарита Ваклинова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Стари български столици – ръководител на проекта в НАИМ, координатор на 
проучванията в НИАР „Велики Преслав и ръководител на екипа проучватели на 
Владетелската базилика и Дворцовият център на Велики Преслав. 
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Проучванията са особено резултатни при разкриването на югозападната част на 
сграда ІІІ от дворцовия център, затваряща комплекса откъм изток. Сградата е дълга 52 
м и е разрушена вероятно още с превземането на града от византийците през 971 г, след 
което в тази част се оборудва златарска работилница. Откриват се модели, 
полуфабрикати, обрезки и готова продукция от ремъчни украси и други метални 
произведения. Намират се в долните пластове печати на цар Симеон, Писота Вардарий 
и византийски сановници. Разкрива се, вкопано в пода на сградата, съоръжение, чиито 
стени са от камък и към него са насочени улеи, оформени от колонки и имбрици. 
Дълбочината му е над 2 м. Ще бъде окончателно изследвано в дълбочина през 
следващия сезон. Работи се с финансиране по договор на НАИМ по проект чрез 
Министерство на културата със средства от бюджета. 

Ръководител на проект „Стари български столици Плиска и Велики Преслав и 
техните околности” – ІІ етап, финансиран от МОМН; 

Независимо от едногодишното забавяне на финансирането от страна на НФИ за 
втория етап при отчитането в срок и отличната оценка, която получи изпълнението на І 
етап от проекта бе приключено дълбочинното заснемане на определените терени в 
Плиска и Преслав от въздуха, както и бе продължена работата по подготовката на 
документацията на материалите и геодезичните заснемания и някои теренни 
наблюдения. Забавянето на финансирането отложи с цяла година изпълнението, а 
намаляването наполовина на вече определеното финансиране доведе до преработване и 
намаляване обема на предвидените дейности и финализирането в пълен обем на втория 
етап; 
- Ръководство на разкопки на Момчилова крепост, с. Градът, Смолянско. Финансиране 
чрез Родопския музей „Стою Шишков”. Съвместно с Николай Бояджиев. Продължава 
проучването на укреплението в източна посока. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Научен ръководител на проект „Изследване, консервация и популяризиране на 
тракийска крепост Градище и ранновизантийска базилика, Гела” – Финансиране чрез 
финансовия механизъм на ЕИП”, грантово споразумение № BG 0050 – GAE – 00112-E-
V1 – EEAFM – ІІ етап. Приключени са цялостните археологически проучвания и е 
започната работа след приемане на проектите за консервационно-реставрационните 
дейности. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Ръководство на кръгла маса, посветена на средновековните столици в рамките на 
програмата на ХХІІ Международен конгрес за византийски изследвания – София, 
август 2011 г; 
- Кръгла Маса, 16 септември, Шумен за проучванията в СИ България с представители 
на МК, областните управи и музеите в тази част на България. Изнесено експозе за 
проблеми на НИАР „Велики Преслав” и участие в обсъжданията по проблеми и 
перспективи на археологическите обекти в района. 
 
б) В чужбина 
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- Международна конференция „Сердика-Средец-София” – Виена, 27-29 януари 2011г в 
БКИ – Витгенщайн Участие с доклад „Раннохристиянска Сердика. Организация на 
градското пространство”. 
 
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 2011 г. 
 
- За траките. – В: Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе, Пловдив 
2011, 6-8. ИК „Хермес” (ISBN 978-954-26-1003-8); 
- Preface, anot. 3,14,21,24,27,53,67,7174,79. - В: Bulgaria in the Byzantine World, Catalogue 
of Exhibitionq August 24th – September 30th 2011, National Institute of archaeology with 
museum – Sofia, p. 3-4,6,8,9,13,24,25,28,38,42,44.(ISBN 978-954-9472-10-3); 
- Археологически разкопки на обект: Владетелска църква и прилежащите терени в 
Дворцовия център на Велики Преслав (с И. Щерева, П. Димитров, М. Манолова-
Войкова). – В: АОР през 2010 г, С. 2011, 407-409 ( ISSN 1313-0889); 
- Спасителни археологически проучвания на обект: Ранновизантийска и средновековна 
крепост „Момчилова крепост” в м. Градище, с. Градът, община Смолян през 2010 г. (с 
Н. Бояджиев). – В: АОР през 2010 г, 459-461м; 
- Ранновизантийска базилика в м. Манастира, с. Гела, община Смолян (с Н. Бояджиев). 
– В: АОР през 2010 г. 461-464. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 

- По договор на БАН с CNRS – Франция, Страсбург, работа по тема «Декоративна 
скулптура от Западното Черноморско крайбрежие ІV – ХІV в» – работа по Каталога, 
аналитичните текстове, досъбиране на информация и изобразителен материал. 

 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 

- Ръководител на проект CARARE. 

 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на ИКОМОС, председател на Контролния съвет на БНК; 
- Член на ИКОМ. 

 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
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- СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Специалност „Теория и история на културата”, 
Магистърска програма „Мениджмънт на културното наследство” – Лекции 60 часа; 
- Изнесена академична лекция за студентите и преподавателите на ВТУ „Св. Кирил и 
Методий” на тема „Строителната програма на княз Борис І”. 

 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на дипломанти – 3 души – СУ, ФФ, спец. Теория и история на културата 
и 1 защитил през 2011 г. 

 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- СУ, Исторически факултет, спец. Археология – 1; Философски ф-т, Културология – 2. 

 
4.2. Лекции в чужди университети 
 
- Университет – Страсбург, MISCHA – ноември 2011, Лекции „Културата на Велики 
Преслав” и „Декоративна скулптура в архитектурата на България през 
Средновековието”. „Техники, материали, мотиви и ателиета за архитектурна украса 
през ІХ-Х век в България”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на СЕСОНКЦ към Министъра на културата; 
- Член на Комисия за археологическите проучвания в центъра на София; 
- Член на УС на Фондация „Захари Зограф”; 
- Член на УС на Фондация „Бъдеще за България”; 
- Председател на НС „Българско Наследство”. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Писмено представени становища пред журита за избор на 2 доценти и професор – 3 и 
председателстване на журитата по два от конкурсите; 
- Участие в организация и провеждане на българо-гръцки пленер по архитектура – 
Халкидики, Гърция, октомври 2011 г.; 
- Писмена експертиза по Постановление на Районна прокуратура – Пазарджик; 
- Писмени рецензии за изпълнение на проекти на екип на проф. дин Йорданка Юрукова 
и доц. Иван Джамбов пред ФНИ – 2; 
- Писмена експертиза по Постановление на ГДБОП за откраднати от НАИМ експонати; 
- Участие в журиране в БАН за награда Икуо Хираяма, в МК – за Националната награда 
„Паисий Хилендарски”; 
- Представени писмени концепции и програми за кандидатстване по проекти в МРРБ и 
МК – Трявна, Раднево, Смолян, Велики Преслав, Никополис ад Нестум. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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a) У нас 
 
- Главен редактор на „Разкопки и проучвания”; 
- Съставителство, участие и редактиране на Каталог „България във византийския 
свят”на изложбата в НАИМ във връзка с ХХІІ Международен конгрес за византийски 
изследвания. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ  
 
- Участие в предавания на БНР (програми Хр. Ботев, Хоризонт) и Радио София, радио 
Ст. Загора, Варна, Шумен, посветени на проучванията във Велики Преслав, проблеми 
на наследството, за празника на музеите, нови открития, археологическите проучвания 
в България, в БНТ, БТВ, ВВТ, ТВ 7, пресконференции за обекти и проекти във В. 
Преслав, Раднево, Гела; отпечатани интервюта в „Строителство и имоти” за 
инфраструктурните проекти, в „Телеграф”, „Ретро”, „Дума” и др. 
- Представяне публично на новоизлезли книги в Пловдив и София – 2 книги; 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организация, ръководство и изпълнение на изложба в НАИМ в чест на ХХІІ 
Международен конгрес за византийски изследвания „България във византийския свят” 
– август-септември 2011 г.; 
- Ръководство за реализация на проект за частта от експозицията на НАИМ – „България 
през Средновековието” и „Раннохристиянска епоха”, проект на НАИМ, финансиран от 
Столична община. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- До м. април 2011 г – председател на Съвета за теренни проучвания. 
 
10. НАГРАДИ 
 
- Държавна награда за научни изследвания ПИТАГОР за 2010 г от МОНМ и МК за 
археологически изследвания и приноси в опазването на КИН; 
- Награда на Министерство на културата за постижения в археологията и опазването на 
наследството през 2010 г. 
 
 

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. септември – 
октомври 2011 г. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участие в Проект на ССА „Средновековни столици”. 
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- ХХII nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22 – 26. 08.2011. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Ж. Аладжов. Велики Преслав. Улица южно от Патриаршията. – Българска археология. 
Каталог към изложба. София, 2011, 82-83, ISBN 978-954-9472-05-9; 
- Ж. Аладжов. Велики Преслав. „Улица южно от Патриаршията”. – Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 414-415, 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 2011 г. 
 
- Ж. Аладжов. Къде се е намирала средновековната крепоост Блесна (Блисмос)? 
Археологически и исторически свидетелства. – Studia Archaeologica Universitatis 
Serdicensis, Suppl. V. Stephanos Archaeologios in honorem Professoris Stephcae Angelova. 
София, 2010, 673 – 678; 
- Zh. Aladzhov. Thrace and Haemimont – Etnic Problems 11th-12th C.- Proceedings of the 
22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 august 2011. Abstracts of free 
Comuuunications, Vol.III, Sofia, 2011, 408-409. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- В. Шуменска заря 11. октомври, 2011 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 
 
- 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. 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
  
- Участие в научно жури с писмено становище в конкурса за доц. на Валери Григоров.  
 
 

доц. д-р Валери Григоров 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологическо проучване на Островския вал. Научен ръководител доц. д-р В. 
Григоров. Времетраене на теренната работа – 45 дни. Направени бяха три сондажа по 
трасето на вала. Землено съоръжение се състои от два основни елемента: изкопан ров и 
насипан от източната страна вал. Ровът има фуниевидна форма, в горната част е широк 
около 4,50 м. Дълбочината на рова е 3,10 м. Валът е със запазени размери: ширина 
10,50 м и височина около 1,30 м. Финансиране: д-р Анатолий Кънев и община Кнежа; 
- Археологическо проучване на обект Дворцов център - изток (сектор, разположен 
източно от Цитаделата). Научен ръководител доц. д-р В. Григоров. Времетраене на 
теренната работа – 45 дни. Проучена бе площ от 300 кв. м. Разкрити са над 26 
археологически структури (3 каменни сгради, 4 вкопани жилища, 12 ями, 2 пещи, 2 
огнища, 1 гроб, част от каменна настилка и др.). Инвентирани са 54 находки. 
Финансиране: Министерство на културата; 
- Археологическо проучване на крепостта „Койчово кале”. Научен ръководител доц. д-
р В. Григоров. Времетраене на теренната работа – 60 дни. Извършване на аварийна 
консервация 15 дни. Проучи се площ от около 300 кв. м. Разкрити бяха входното 
пространство и няколко сгради, разположени южно и източно от входа. Финансиране: 
Асарел-Медет; 
- 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 
 
- Обработка на находките и масовия материал от разкопките през 2008-2009 г. от обект 
Крепостта Боровец до Правец. Без финансиране. Целта е да се подготви цялостно 
публикуване на резултатите; 
- Обработка на находките и масовия материал от разкопките през 2009-2010 г. от обект 
Койчово кале до Панагюрище. Без финансиране. Целта е да се подготви цялостно 
публикуване на резултатите; 
- Ръководител на научен проект за проучване на крепостта Койчово кале, община 
Панагюрище, през 2011 г., финансиран с 30 хил. лв. от „Асарел-Медет” АД; 
- Участник в три годишен научен проект „Старите български столици и техните околности”, 
финансиран от ФНИ. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Изнесена публична академична лекция в НАИМ; 
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- Тема: Крепостта Красен до Панагюрище. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- В. Григоров, Г. Абдулов, Л. Тодорова. Койчово кале при гр. Панагюрище. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 333-336; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров. А. Аладжов, Р. Василев, 
Ст. Иванов, Хр. Стоянова, Ст. Стойчев, Р. Славчева. Издирване на археологически 
обекти във Външния град на Плиска. – В: Археологически открития и разкопки през 
2010 г. София, 2011, 542-543. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- В. Григоров. Ранновизантийска крепост в местността Койчово кале до Панагюрище 
(разкопки през 2009-2011 г.) – Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Д. Овчаров; 
- В. Григоров. Късноримска крепост на връх Боровец до град Правец (разкопки през 
2008-2009 г.) – Сборник в чест на 90-годишнината на проф. Ст. Бояджиев; 
- В. Григоров. Археологическо проучване на Островския вал до град Кнежа. – 
Археология, кн. 2. 
 
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 2011 г. 
 
- V. Grigorov, J. Dimitrov. New Data about Pottery Production in the 9th – 10th centuries in 
Pliska (Capital of the First Bulgarian Kingdom). – Сборник с доклади, изнесени на 
международна конференция в Дуе (Франция); 
- В. Григоров. Накити в България и Великоморавия от 9-10 век (византийски културни 
влияния). – Сборник на Археологическия институт в Нитра (Словакия). 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- В. Григоров. Крепостта Красен до Панагюрище. – В: Разкопки и проучвания, XL, 
2010. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Ръководител на българо-унгарски проект по ЕБР: Българи, авари и маджари през 
ранното средновековие. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за определяне на границите и режимите на ползване на 
археологическия паметник „калето” римска крепост до град Мездра (2011 г.). 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”; 
- Редактор на сборник в чест на 90-та годишнина проф. Стефан Бояджиев; 
- Редактор на сборник в чест на 80-та годишнина проф. Димитър Овчаров. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Изнесени през май и юни две публични лекции с презентация в гр. Кнежа на тема: 
„Островският вал”; 
- Участие в телевизия „Ета Рава”, в предаването „Матине” от 12.06.2011 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Редактор на сайта на НАИМ-БАН; 
- Член на постоянната комисия за оценка на оферти за издания на НАИМ-БАН; 
- Председател на комисия за цялостна инвентаризация и дигитализация на фонд 
Средновековие; 
- Член на комисия за цялостна инвентаризация и дигитализация на фондохранилище 
„Трезор”; 
- Член на комисия за изработване на Правилник на НАИМ във връзка със ЗРАСРБ; 
- Член на комисия за изработване на Устройствения правилник на НАИМ; 
- Член на комисия за приемане на превод на резюмета и текстове на Сборник в чест на 
проф. арх. Ст. Бояджиев; 
- Член на изпитна комисия на докторантски минимум на Веселина Георгиева; 
- Председател на изпитна комисия на докторантски минимум на Чавдар Лалов; 
- Член на Научния съвет на НАИМ (от месец октомври). 
 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 
- Спечелен конкурс за доцент за нуждите на ССА. 
 
 

ас. Петър Димитров 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Зам. ръководител на археологическо проучване на обект „Владетелска църква на 
Велики Преслав” (ръководители: доц. д-р М. Ваклинова, доц. д-р И. Щерева), гр. 
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Велики Преслав. Срок: юли – септември 2011 г.; финансиране: по договор между 
НАИМ и Министерство на културата. 

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. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Извършено аерофотозаснемане от МДП на Външния и Вътрешния град на Велики 
Преслав (195 кадъра) с цифров фотоапарат Nikon D3000; 
- 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”; 
- Участник в 3-годишен изследователски проект на тема „Старите български столици 
Плиска, Велики Преслав и техните околности”; 
- Работа върху дисертационния труд „Велики Преслав. Историческа топография до XIV 
век (по археологически данни)”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Първа докторантска конференция на тема „Научни аспекти на културно-
историческото наследство: предизвикателства и перспективи” с доклад: „Традиции и 
иновации в монументалното строителство на Първото българско царство”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Ваклинова, М., Щерева, И., Димитров, П., Манолова-Войкова, М. 2011. Владетелска 
църква – АР „Велики Преслав”. – АОР през 2010 г., 407 – 409, обр. 1 – 3, „Авангард”, 
С., ISSN: 1313-0889. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
 
- Анотации за средновековни паметници в каталога към изложбата „България във 
Византийския свят”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на работна група за подготовка и организиране на 50-та Юбилейна Национална 
археологическа конференция в периода 26 – 28 май 2011 г.; 
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- Член на работна група за реализиране на постоянна експозиция в зала 
„Средновековие” на НАМ с краен срок 30 юни 2011 г.; 
- Член на работна група за организиране и представяне на изложба „България във 
Византийския свят” в НАИМ – БАН през периода м. август – м. септември 2011 г. 
 
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”. 
 
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 археологическото проучване на обект „Метростанция 8-ІІ, 
София, бул. Мария Луиза” – м. април (10 раб. дни), м. юни-юли 2011 г. (ръководител 
гл. ас. д-р М. Иванов) – През 2011 г. е продължено проучването на централния сектор 
на обекта (обща площ около 3 600 кв. м.). Разкрити са множество различни 
архитектурни останки и структури от І до края на ХІХ в., установено е и нарушаването 
на някои от тях при бомбардировките над София по време на ІІ световна война. От 
периода между VІ и ХІХ в. през сезон 2011 са разкрити три нови наземни жилищни 
конструкции (една от VІ – нач. на VІІ в; две от периода ХV-ХVІ в.), както и две 
структури със стопанско предназначение. Конструкциите са били от дърво, в 
специфични за двата периода строителни техники – вертикални и хоризонтални 
дървени греди, огнища и пещи, изградени от преизползвани антични тухли, землени 
подови структури. Завършено е проучването и на малко избено помещение на т. нар. 
Сграда І, построена през епохата на Българското възраждане (Вт. Пол. на ХVІІІ – ХІХ 
в.). Проучени и документирани са боклучни ями от различни периоди (края на ХІV – 
ХVІІ в.). Финансиране: „Метрополитен” ЕАД по договор с НАИМ; 
- Участие като зам. ръководител на археологическите разкопки на обект „Дворцов 
център на Велики Преслав. Владетелска църква” (научни ръководители доц. д-р М. 
Ваклинова и доц. д-р И. Щерева, зам. ръководители гл. ас. д-р М. Манолова-Войкова, 
ас. П. Димитров, С. Горянова) – м. септември 2011 г. – Обектът се разполага 
непосредствено източно от Тронната палата в дворцовия комплекс на Велики Преслав. 
Включва освен разкритата Владетелска църква още две монументални и една по-малка 
дворцови постройки, разположени около дворно/площадно пространство южно от 
базиликата. През 2011 г. е продължено проучването на това дворно пространство до 
хоросанова подложка за формирането на строителните нива на структурата. В т. нар. 
Сграда ІІІ се проучва вътрешното пространство в южната част на дългата над 45 м. 
постройка, разделена на отделни помещения чрез масивни пиластри. Започнато е 
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проучване на съоръжение с все още неизяснени функции (хигиенни или 
производствени). Направени са и няколко сондажа във вътрешността на Владетелската 
църква и на връзките между нея и т. нар. Сграда І. Целта им е установяване на 
фундирането и структурата на амвона в базиликата, добиване на сигурни доказателства 
за последователността в изграждането на Владетелската църква и Сграда І, която е 
свързала в определен момент Тронната палата с базиликата. Финансиране: 
Министерство на културата, Фонд „Научни изследвания”. Проект на ССА: Старите 
български столици; 
- Зам. ръководител на археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика” 
(ръководители гл. ас. д-р И. Борисова-Кацарова (СУ) и гл. ас. д-р А. Аладжов (НАИМ) 
– 4 октомври – 3 ноември 2011 г. Финансиране: спечелен проект по Столична програма 
Култура 2011 г. на Столична община (бенефициент на проекта Сдружение „Студентско 
читалище Григорий Цамблак 1999”, партньорство с НАИМ, СУ, ОП „Стара София” със 
СИМ) – обща площ на обекта около 4 дка, проучен терен ~ 500 кв. м. Почистени са 
натрупаните в продължение на 30 години след по-ранни археологически проучвания 
битови отпадъци върху терена. Уточнени са параметрите и резултатите от предходното 
проучване. При новите разкопки е разкрито изцяло нивото на западната част на 
декуманус максимус от периода ІV – VІ в.; отворена е вътрешността на прохода на 
Западната порта и са установени различни етапи в конструирането и преизграждането 
на портата, вкл. запушването й и преустановяване на нейното използване. От запад на 
портата са установени още най-малко две нива в изграждане на уличната мрежа на 
античния и късноантичния град, както и на канализационната мрежа. Направени са 
сондажи за установяване дълбочината на фундиране на северната кула на портата, 
крепостната стена и характера на археологическите структури от предхождащи тяхното 
изграждане периоди. Започнато е прецизиране на датирането на материали от 
ранновизантийския период и от ранносредновековната епоха. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Дворцовият комплекс и Владетелската църква във Велики Преслав – обработка на 
находки, свързани с литургичните практики през средновековието, обработката на кост 
и костени предмети, планове и конструкции на производствени и домашни пещи; 
- Метростанция 8-ІІ, гр. София – обработка на находките и керамичния материал; 
- Новите археологически открития и новости за историята на София през средните 
векове, османското владичество и Възраждането; 
- Раннохристиянски паметници в околностите на София. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- L Национална археологическа конференция, София, 26-28 май 2011: 

1) М. Даскалов, С. Горянова. Раннохристиянски комплекс в Южния парк 
(София); 

2) С. Горянова. Резултати от разкопките на средновековни структури на 
Метростанция 8-ІІ; 
- Кръгла маса „Сердикийският едикт от 311 г. и началото на християнска Европа”, 
София, 20 май 2011: 

1) С. Горянова. Археологически проучвания на раннохристиянски паметници в 
Сердика и нейните околности., с мултимедийна презентация. 
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б) В чужбина 
 
- Serdika – Sredec – Sofia. Urban Reinventions Through Three Millennia. International 
Conference Vienna, 27-29 January 2011: 

1) S. Goryanova. Holy Mountain of Sofia. Did it Exist in the Early Christian Period? 
2) S. Goryanova, V. Cvetkov. Two Late Medieval Churches Excavated in the Centre 

of Sofia City in 2010: archaeological and monumental wall painting. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Горянова. „Метростанция 8-ІІ”, гр. София, бул. Мария Луиза (отчет за проучване 
на археологическите останки от средновековието, периода на османското владичество 
и Възраждането). – Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 
456-459. 
 
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 2011 г. 
 
- S. Goryanova. The Old churches in the Village of Dobrina near Provadiya – the Road from 
Oblivion to New Myths. – In: Memory and Oblivion in Byzantium/Памет и забрава във 
Византия (ed. A. Milanova, V. Vatchkova, Ts. Stepanov), София, 2011, 204-219; 
- Bulgaria in the byzantine world. Catalogue of Exhibition, Sofia 2011 – 12 units. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- С. Горянова. Метрото помага да „видим” миналото на София. Градът от 
Средновековието до Възраждането. В-к Дума, 26 юли 2011 г. 
 
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. През 2011 г са осъществени планирани научни 
посещения на 8 учени от НАИМ, при което те са работили в библиотеките на 
Археологическия институт в Белград, Отделението за археология на ФФ при 
Белградския университет, Музея за приложни изкуства – Белград. Осъществени са 
срещи по различни теми от взаимен интерес с колеги от посочените институции, както 
и от Народния музей в Белград, Музеят на Войводина – Нови Сад, Музеят на град Нови 
Сад – крепост Петроварадин, музеен комплекс Виминациум (Костолац). Посетени са 
археологически обекти от различни епохи, проучвани по инфраструктурни проекти на 
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територията на Сърбия (при гр. Вранье, при гр. Бела паланка), както и редовни 
археологически проучвания (Виминациум, с. Чуруг, при Нови Сад). 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, на Археологически институт – Белград, Отделение за археология – 
Философски факултет на Белградския университет, Народен музей – Белград, Музей на 
Войводина – Нови Сад, Музей на град Белград. Получени насреща общо 27 издания на 
съответните институции (извън обичайния междубиблиотечен книгообмен). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Работна група за обсъждане възможности за реализиране и изграждане на 
православен параклис в Министерски съвет на Р България – Заповед № Р-82 / 
30.03.2011 г. на министър-председателя на Р България. Представено писмено 
становище; 
- Участие в заседанията на Работна група при Министерство на културата във връзка с 
археологическото проучване по трасетата на метрополитен София. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- 15 септ. 2011 г. – Представено писмено становище във връзка с мнение за решение на 
Работна група за обсъждане възможности за реализиране и изграждане на православен 
параклис в Министерски съвет на Р България – Заповед № Р-82 / 30.03.2011 г. на 
министър-председателя на Р България; 
- Окт. 2011 г. – представено становище за Министерски съвет на Р България относно 
изготвянето на програма за археологически проучвания на територията на гр. София 
през 2012 г.; 
- Окт. 2011 г. – представено становище за Министерски съвет на Р България относно 
изготвянето на средносрочна програма за археологически проучвания на територията 
на гр. София през 2012 – 2016 г.; 
- 14.03.2011 г. – Становище относно разкриване на масивна сграда от късноосманския и 
възрожденския периоди (18-19 в.) и експонирането ѝ в парково пространство в с. Долни 
Богров, община Кремиковци, София. 

 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 22.04.2011 г. – участие в едночасово предаване „Час по България”, водещ доц. 
П.Павлов, телевизия СКАТ – във връзка с проучванията на средновековието и 
Възраждането на археологическите обекти в София; 
- 10.11.2011 г. 9 участие в едночасово предаване по радиостанция „Христо Ботев” – във 
връзка с проучвания на раннохристиянски паметници в София и околностите й; 
- Пресконференция във връзка с археологическото проучване на обект „Западна порта 
на Сердика”, 8 окт. 2011 г.; 
- Интервюта за bTV (2 бр.), БНТ, bbt, TV 7, телевизия Европа, сп. Осем, сп. Градът, в-к 
Новинар, в-к Дума, програма „Христо Ботев” – БНР и др.; 
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- Представяне на обектите „Метростанция 8-ІІ”, „Западна порта на Сердика” пред 
посещаващи археологическите разкопки групи от специалисти, ученици, студенти по 
археология и история; 
- Юни 2011 г. – екскурзионен тур в централната част на София по програма на НАИМ и 
Католическия културен институт в София; 
- Представяне на археологическите обекти в София пред специалисти по византийска 
история и археология по време на провеждане на 22-я конгрес по византинистика – 24-
30 август 2011 г.; 
- Представяне и презентация за археологически проучвания в София и Велики Преслав 
пред студенти от спец. Археология на Белградския университет (27.11.2011 г., Дивляна 
– Бела Паланка). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в разработването на експозиционен план, подбор на експонати, подготовка на 
текстови и технически материали, каталог и реализация на изложба „България във 
византийския свят” във връзка с програмата на 22-ри конгрес по византинистика, 
София, 22 август – 30 септември 2011 г.; 
- Участие в разработването на експозиционен план, подбор на материалите и цялостна 
реализация на постоянна експозиция в Зала „Средновековие” на НАМ (по проект на 
НАИМ по Столична програма Култура 2011). 
 
 

археолог-проучвател Емилия Евтимова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
  
- Участие в археологическите разкопки в Банско – 29.08 – 9.09.2011 г. Научен 
ръководител на обекта е Катя Меламед. Разкопките са продължение от 2010 г. 
Проведоха в местността Карагонско, в землището на Банско. Продължи проучването на 
християнския некропол и прилежащата му територия. Гробните съоръжения са 
оградени и покрити с шистови плочи или с тегули, подредени под ъгъл. Погребенията 
са извършени според християнската практика. Липсват гробни дарове. За разлика от 
предходната година във всички гробове се откриха скелети. Наред с гробовете се 
разкриха и две поменални съоръжения, на които не могат да се посочат паралели. Имат 
правоъгълен план, със значително по-големи размери в сравнение с гробовете, макар да 
са устроени по същия начин - оградени със забити в земята шистови плочи. В средата 
на едното от тях се разкри каменно куполообразно огнище със следи от горял огън. 
Липсват предмети, както и керамични фрагменти или кости. В района на некропола се 
разкриха следи от църква. Тя е много силно разрушена поради характера на терена – 
полигон на танкова бригада. Разкопките в некропола ще продължат и през 2012 г. 
Финансиране: община Банско. Обектът се включва в изследователския проект на ССА 
„Средновековният български град и село”. 
 
1.2. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
- Средновековно селище от ХІ – ХІІ в. в с. Крум, Димитровградско. Доклад на 50-та 
Национална археологическа конференция, София. 
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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 2011 г. 
 
- Е. Евтимова, К. Меламед. Средновековно селище и некропол в землището на с. Крум, 
Димитровградско. – Археологически открития и разкопки през 2010 г., 518 – 520; 
- К. Меламед, Е. Евтимова. Средновековно ямно поле в с. Седларе, Момчилградско. 
Спасителни разкопки на обект 18 по пътя Джебел – Маказа. Археологически открития 
и разкопки през 2010 г., 510 – 513. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисия за определяне границите на ранновизантийска и средновековна 
крепост Туида (2 – 4.11.2011). Председател на комисията – Ж. Величков. 
 
 7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервю за телевизия „Фокус” – Димитровград; 
- Интервю за вестник „Марица” – Хасково. 
 
 

археолог-проучвател Елена Василева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологическо проучване на крепостта Лютица, м. юли 2011. Проект за почистване 
и подобряване състоянието на крепостта. Частично проучване на сграда от ХІV век; 
заместник ръководител; научен ръководител: доц. д-р Бони Петрунова. Финансиране: 
Банка ОББ, Община Ивайловград, София Ауто; 
- Археологическото проучване на крепостта Калиакра, август 2011. Разкопките се 
проведоха на Църква №2 във Вътрешния град на Калиакра. Проучени са 70 гроба с 
голям брой накити от ХІV век, от които 30 златни и с позлата. Под църквата е 
регистрирана сграда от ІV – VІ век; заместник ръководител; научен ръководител: доц. 
д-р Бони Петрунова. Финансиране: Община Каварна; 
- Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско октомври – 
ноември 2011 г. Проект финансиран от Столична програма Култура. Разкрита е 
църквата Св. Илия и част от манастир около нея. Открити са сребърни монети на Иван 
Александър и Иван Шишман, както и сребърни пръстени, обеци, османски акчета и 
монета на Сигизмунд. Издадена е брошура представяща крепостта Урвич и резултатите 
от проучването; заместник ръководител; научни ръководители: доц.д-р Бони Петрунова 
и доц. дин Николай Овчаров; 
- Археологическо проучване на обект №12, км. 76.200 – 76.450, землище на с. 
Калипетрово, об-на Силистра, юни 2011 г. Договор между НАИМ и 



148 
 

БУЛГАРТРАНСГАЗ. Научни ръководители: доц. д-р Бони Петрунова и Елена 
Василева; 
- Теренни обхождания на АМ „Калотина-София”, ЛОТ 1-Западна дъга на Софийски 
околовръстен път, в участък от км 0+000 (=км 59+400) до км 6+309; научен 
ръководител Елена Василева. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-
историческото наследство: предизвикателства и перспективи” (27-28.11.2011) с доклад: 
„Некрополът на късносредновековното селище Галица, край с. Нисово, Русенско”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Петрунова, Д. Павлов, Е. Василева. Крепостта Перистера на хълма Света Петка в 
град Пещера. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., 2011, 464-467; 
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Археологически проучвания на крепостта 
Калиакра през 2010 година. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г., 
2011, 474-476. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Участие в проект (ЕБР) между НАИМ и Археологически институт Румъния (02-
09.10.2011). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на комисията за инвентаризация на фонд „Средновековие”, НАИМ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовката на научно-популярна брошура по проект „Урвич – последната 
крепост на Шишмановци”, финансиране: Дирекция „Култура”, Столична община. 
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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: 
 
1.2. 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”. 
Първият етап от работната програма по проекта включва работата ми върху два 

основни пункта: 1. Издирване, проучване и работно заснемане на нумизматичните 
паметници от предримско време, продукция на гърците от тракийските крайбрежия; 2. 
Документиране и паспортизиране на събраната информация. В тази връзка бе натрупан 
нумизматичен материал за базата данни, сиреч бяха проучени, класифицирани, 
датирани и организирани в общ монетен каталог абсолютно всички монетни емисии от 
злато, сребро и бронз, сечени от гърците по бреговете на древна Тракия между VІ в. пр. 
и І в. сл. Хр. Въпросният монетен каталог включва сума сумарум монетната продукция 
на 34 ателиета. Цифровият израз на тази монетна продукция са 386 монетни типа и още 
183 символа или общо 569 образи-символи, които срещаме гравирани върху 
изследваните издания. Бе изготвена пълна листа с всички нумизматични паметници от 
фонда на НАИМ-БАН, включени в двата корпуса на Джон Мей върху монетосеченията 
на Абдера и Енос, както и на маронейските монети от музейния фонд, публикувани в 
корпуса на маронейското монетосечене, с автор Едит Шьонерт-Гайс. Въпросните 
издания бяха идентифицирани, заснети и паспортизирани. Бяха паспортизирани и 
всички екземпляри от цитираните по-горе монографии на Мей и Шьонерт Гайс, върху 
които са представени по-характерни образи-символи, чиито аналози ще се търсят в 
бъдеще върху други изобразителни паметници от епохата; 
- 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. 
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- 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  
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- B. Russeva. The Journey of the Coins from Vetren (Pistiros) Hoard. A preliminary remark. –  
In: Eirene XLVII, 2011, 33-38. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Русева. Пистиренското монетно съкровище. – Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, 6, 2010, 11 – 24, табло ІІІ (ISSN 1312-5532). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор 
Georges Le Rider. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 7, 2011 (25 стр. текст с 1 
табло ил.) (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 2011 г. 
 
- Б. Русева. За сребърните александровки на Одесос със сигнатура Клеан и среброто на 
Дионисопол с подпис Леонтиску. – В: Историкии. Научни изследвания в чест на проф. 
дин И. Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 35-39, ISBN 978-
954-577-493-5. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
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- 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 до м. октомври, 2011 г.; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ-БАН; 
- Член на Оценителната комисия при НАИМ-БАН; 
- Консултант към Художествения съвет на БНБ; 
- Член на комисия по изготвяне на Правилник за устройство на НАИМ-БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни. 
 
- Писмено становище като член на жури за присъждане на научната и образователна 
степен „доктор”; 
- Експертно становище по снимков материал на златни и сребърни елинистически 
монети от търговски каталози, възложено с писмо Рег. № 554/11.01.2011 г. на зам.-дир. 
на ГДБОП-МВР; 
- Експертно становище по снимков материал от търговски каталог на антична сребърна 
монета (дидрахма на одриския владетел Севт І или Севт ІІ), възложено с писмо Рег. № 
20288 от 11.11.2011 г. на зам. дир. на ГДБОП-МВР; 
- Предварително експертно становище, относно нумизматични материали, задържани в 
Хесен, Германия; 
- Предварително експертно становище, относно монети, задържани на митница 
Аерогара София, май 2011 г. (1 243 бр.); 
- Предварително експертно становище, относно монети, задържани на митница 
Аерогара София, септември 2011 г. (1 926 бр.); 
- Предварително експертно становище и експертиза, относно монети, задържани в 
Етрополе, ноември 2011 г.; 
- Експертиза по досъдебно производство 80/2008 г. по описа на ГД „ДП” – МВР, 
София; 
- Експертиза по досъдебно производство № 91/209 г. по описа на НСлС ПО, София; 
- Експертиза по досъдебно производство 359/2010 г. по описа на ГД „БОП”, МВР, 
София; 
- Експертиза по досъдебно производство № 192/2010 г. по описа на ГДДП-МВР, гр. 
Нова Загора; 
- Експертиза по досъдебно производство № 170/2010 г. по описа на ГДБОП-МВР, 
София; 
- Експертиза по досъдебно производство № 339/2011 г. по описа на РУ „Полиция” – гр. 
Козлодуй; 
- Експертиза по досъдебно производство № 340/2011 г. по описа на РУ „Полиция” – гр. 
Козлодуй; 
- Експертиза по досъдебно производство 43/2007 г. по описа на ГД”БОП” – МВР, 
София. 
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Зам. главен редактор на год. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика (изд. НАИМ-
БАН); 
- Член на редколегията на сп. Нумизматика и сфрагистика, изд. Агато. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
  
- Съхраняване на нумизматичния фонд Монетни съкровища; 
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали; 
- Репрезентативна инвентаризация на златните и електронови монети в Нумизматичния 
фонд на НАИМ-БАН; 
- Член на комисия по инвентаризация на Нумизматичен фонд с МОЛ М. Доткова; 
- 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 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Изследване и идентифициране на оловни тежести за прашка, открити при разкопките 
на тракийска владетелска резиденция в подножието на връх Кози грамади, с 
ръководител д-р Ив. Христов от НИМ – София. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Проект „Античните епиграфски паметници в България”, ръководител: М. Манов, 
финансиране – от бюджета на НАИМ-БАН. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие с доклад: M. Manov. The Scythian Kingdom in Dobroudja – A Phenomenon in 
the Black Sea Area. – в Международен симпозиум по нумизматика „Заедно за обединена 
Европа”, проведен в гр. Брашов, Румъния – 23-25 септември 2011 г. 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- I. Christov, M. Manov. Ancient Macedonian Sling Bullets from the Area of a Thracian 
Rulers’ Residence near the Peak of Kozi Gramadi. – Archaeologia Bulgarica 1, 2011, 21-33, 
ISSN 1310-9537. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Манов. Новооткрит епиграфски паметник от с. Радилово, Пазарджишко. –  
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 6, 2010, 175-178, ISSN 1312-5532; 
- М. Манов. Василка Герасимова-Томова (In memoriam). – Археология 1, 2011, 153-154 
ISSN 0324-1203. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Манов. Новооткрит епиграфски паметник от с. Зелен дол, Благоевградско. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 7, 2011, (4 комп.стр. + 4 ил., под печат) (ISSN 
1312-5532). 
 
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 2011 г. 
 
- M. Manov. The Scythian Kingdom in Dobroudja – A Phenomenon in the Black Sea Area. – 
In: International Numismatic Symposium, Abstracts of the Papers. Brashov, 2011, 34 
(Summary). 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Манов. Скифское царство в Добруджи. – Сборник в чест на Н. Фролова, Москва 
(под печат); 
- M. Manov. The Scythian Kingdom in Dobroudja – A Phenomenon in the Black Sea Area. – 
In: International Numismatic Symposium „TOGETHER FOR UNITED EUROPE”, 23-25 
September 2011, Brashov, Romania (in print). 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Манов. Монетосеченето на тракийското племе дентелети – нови наблюдения. – В: 
Сборник в чест на 60-годишнината на д-р Иля Прокопов. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
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- Ив. Христов, М. Манов. Оловни тежести за прашка от района на тракийска 
владетелска резиденция при връх „Кози грамади” (билингва – български и английски 
текст). – В: КОЗИ ГРАМАДИ. Проучване на одриска владетелска резиденция и 
светилища в Средна гора VІІІ – І в. пр. Хр. Том 1, София, 2011, 119-132, ISBN 978-
954927063-1 (М. Манов – член на авторския колектив). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Председател на Комисия за инвентаризация на Фонд „Каменни паметници” в НАИМ-
БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участие в научно жури в НБУ с писмено становище – в процедура за получаване на 
образователната и научна степен „доктор”. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Отговорен редактор на Сборник в памет на Василка Герасимова-Томова (издание на 
НАИМ-БАН); 
- Член на редколегията на „Разкопки и проучвания”; 
- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Интервю, дадено заедно с Ив. Христов от НИМ – отпечатано в сп. Тема, брой 9 (487), 
7 – 13 март 2011 г., с. 50-51, под заглавието: С прашки срещу траките (автор на статията 
– Ирина Вагалинска). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на Комисия за инвентаризация на Фонд „Каменни паметници” в НАИМ-
БАН. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на секция Нумизматика и епиграфика в НАИМ-БАН. 
 
 

доц. д-р Бистра Божкова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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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 

2010 г. Хронологически монетният материал се характеризира като късноантичен и 
ранносредновековен.  
 
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”. 
Изработване на база данни за иконографията на Зевс, Аполон, Артемида, 

Хермес, Арес, Херакъл, Трите нимфи, Тракийския конник по монетите, сечени от 
градските управи в Долна Мизия и Тракия ІІ-ІІІ в.; 
- Проект “Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в.” 

Ръководител: доц. д-р Бистра Божкова. 
Финансиране – бюджет на БАН. 
Чрез научната обработка на монетни съкровища и единични находки от 

фондовете на музеите в страната и от археологически проучвания се представят 
определени периоди (тракийски, елинистически, римски, късноантичен и пр.) от 
монетното обръщение в нашите земи. Анализът на материала допълва картината на 
икономико-политическите, религиозните и др. отношения в древна Тракия; 
- Индивидуална планова научно-изследователска задача – „Монетни находки от 
археологически разкопки от римската епоха”. 

Финансиране – бюджет на НАИМ. 
А/Научна обработка на нумизматичния материал от археологически обект 

„Сграда № 1” Б/ Рациария, 2010 г. с ръководител К. Лука; 
В/Научна обработка на нумизматичния материал от археологически обект 

„Ларго” – София, 2010 г. с ръководител К. Шалаганов; 
Г/Научна обработка на нумизматичния материал от Монтана – 2010 г. с 

ръководител доц. Г. Кабакчиева; 
Д/Научна обработка на нумизматичния материал от Димум – 2011 г. с 

ръководител доц. Г. Кабакчиева; 
Е/Научна обработка на нумизматичния материал от Сандански (проект за 

публикация на обект „Базиликата”с ръководител доц. Г. Кабакчиева). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Пленарен доклад на тема: „Историята на Сердика и нейните монети” – изнесен на 50-а 
Национална археологическа конференция, София, май 2011 г. 
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Божкова. Циркулация на сребърни монети ІV в. в днешните български земи. 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, 71-84, ISSN -1312-5532. 
(Заб. Годишникът е излязъл от печат през 2011 г.) 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Б. Божкова. Историята на Сердика и нейните монети. – В: Сборник в чест на 70 
годишнината на проф. Василка Герасимова. 
 
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. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО; 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
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 
 
- Член на УС на БАН; 
- Член на НС на НАИМ; 
- Консултант към Художествения съвет на БНБ. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
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- Председател на научно жури за присъждане на научната и образователната степен 
„доктор” – представено становище; 
- Предварително становище относно нумизматични материали, задържани в Хесен, 
Германия; 
- Предварително становище относно монети, задържани на митница Аерогара София, 
май 2011 г. (1 243 бр.); 
- Предварително становище относно монети, задържани на митница Аерогара София, 
септември 2011 г. (1 926 бр.); 
- Предварително становище и експертиза относно монети, задържани в Етрополе, ноември 
2011 г.; 
- Експертиза по досъдебно производство 80/2008 г. по описа на ГД „ДП” – МВР, София; 
- Експертиза по досъдебно производство № 91/209 г. по описа на НСлС ПО, София; 
- Експертиза по досъдебно производство 359/2010 г. по описа на ГД „БОП”, МВР, 
София; 
- Експертиза по досъдебно производство № 192/2010 г. по описа на ГДДП-МВР, гр. 
Нова Загора; 
- Експертиза по досъдебно производство № 170/2010 г. по описа на ГДБОП-МВР, 
София; 
- Експерти за по досъдебно производство № 339/2011 г. по описа на РУ „Полиция” – гр. 
Козлодуй; 
- Експертиза по досъдебно производство № 340/2011 г. по описа на РУ „Полиция” – гр. 
Козлодуй; 
- Експертиза по досъдебно производство 43/2007 г. по описа на ГД „БОП” – МВР, 
София; 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- 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 
 
- Инвентаризация на златните и електронови монети от фонд Нумизматика; 
- Участие в комисия, извършваща инвентаризация на фонд Нумизматика с МОЛ М. 
Доткова; 
- Предаване на репрезентативния нумизматичен фонд на НАИМ; 
- Проверка на монетите на Истрос, Калатис и Томи и подготовката им за научно 
проучване от колеги от Археологическия институт в Букурещ; 
- Проверка и подготовка на монети и печати от фонд Нумизматика за участие в 
изложбите на НАИМ във връзка с провеждането на Международния византийски 
конгрес – август 2011 г.; 
- Изготвяне на справка за колекцията на Ив. П. Димитров, съхранявана във фонд 
Нумизматика в НАИМ-БАН; 
- Инвентиране на новопостъпили във фонда на музея монети и монетовидни 
паметници; 
- Инвентиране на нумизматичния материал от разкопките на Нове, Свищов; 
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- Консултации по нумизматика на външни лица и институции. 
 
 

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 Созопол – „Средновековна църква”; 
- Обработка на нумизматичния материал от обект Скобелево; 
- Работа по проекта на секция „Монетна циркулация VІІ пр. Хр. – ХV в.”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в 50-а Национална археологическа конференция – София – с презентацията 
„Монетна циркулация в Сердика-Средец (по данни от разкопките на обект 
„Метростанция 8.ІІ”); 
- Участие в ХХII-nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 2011 – със 
съобщението „Middle Age Weigth from Bulgaria”; 
- Участие в Трета международна научна конференция „Балканите – език, история и 
култура”, В. Търново, октомври 2011 г. – със съобщението – The Influence of Religion on 
the Emperor’s Images from the 5th-6th Centuries According to Numismatic and Sphragistic 
Data. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Похлупачетата за териак от България. – Археология, 1, 
2011, 114-120 (ISSN 0324-1203). 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Похлупачетата за териак от България. – Археология, ISSN 
0324-1203. 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Рядък сестерций на Британик от Сердика (Предварително 
съобщение). – Археология 2, 2011 (под печат) (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 2011 г. 
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- D. Aladzhova. The coins of the Recent excavation in the Center of Sofia. – In: Abstracts of 
the Papers. Brashov, 2011, 60 – 62. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- D. Aladzhova. Silver minting amidst Rome and Byzantium. – В: Е. Захаровь (ред.). 
Сборник в честь Н. А. Фроловой, Санкт Петербург, 2011; 
- D. Aladzhova. The coins of the Recent excavation in the Center of Sofia (В материалите от 
конференцията в Брашов). 
 
2.2.2. У нас  
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- D. Vladimirova-Aladzhova. Metrological Data as Projection of Cultural-Historical Process. 
– In: Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhabinsel. Sofia, 2011, 453-
460, ISBN 978-954-8587-07-5; 
- Д. Владимирова-Аладжова. Средновековни тежести -еталони (екзагии) от България. – 
In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V. Stephanos Archaeologios in 
honorem Professoris Stephcae Angelova. София, 2010, 679-694; 
- D. Aladzhova. Middle Age Weights from Bulgaria. – In: Proceedings of the 22nd 
International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 august 2011. Abstracts of free 
Communications, Vol. III, Sofia, 2011, 28-29, ISBN 978-954-8536-05-9;  
- Д. Владимирова-Аладжова. Един особен поглед към установяването на 
християнството по българските земи. – В: Сборник „ Оттук започва България. 
Материали от втората национална конференция по история, археология и културен 
туризъм „ Пътуване към България”. Шумен, 2011, 78-86, ISВN: 978-954-577-588-8; 
- D. Aladzhova The Influence of Religion on the Emperor’s Images from the 5th–6th Centuries 
According to Numismatic and Sphragistic Data. – В: Сборник от материалите от 
конференцията. В.Търново, 2011 г. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г 
 
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на император Леонтий  ІІ (695-698). – В: 
Сборник в чест на Д. Овчаров; 
- D. Aladzhova. A Lid for Theriac Drug Jars from Melnik. – В: Сборник в чест на 60-
годишнината на д-р И. Прокопов. 
 
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”. Сърбия ноември – декември 2011. 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на БНК на ICOMOS – ЮНЕСКО. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
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4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководство на редовен докторант в секция Нумизматика и епиграфика в НАИМ-БАН 
– Алена Тенчова. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ-БАН; 
- Член на ОС на НАИМ-БАН; 
- 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 научно жури в НБУ със становище в процедура за получаване на 
образователната и научна степен доктор; 
- Предадено становище, като член на жури в НАИМ – БАН в процедура за професор. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на редколегията на НСЕ (Нумизматика, сфрагистика и епиграфика). 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 5 интервюта за програма Хоризонт и Хр. Ботев на БНР и радио България; 
- 2 интервюта за Канал 1 и бТV. 

 
 

доц. д-р Коста Хаджиев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ  
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обхождане на скални обекти в Карлуково за събиране и изследване на епиграфски 
паметници – април, май 2011 г.; 
- Епиграфско проучване на новооткрити паметници в Червен, Русенско – септември 
2011 г.; 
- Епиграфско проучване на паметници в Атон, Гърция. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
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б) В чужбина 
 
- Потвърдена покана за участие с доклад в конгрес по епиграфика през януари 2012 г.   
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Каталог на изложбата „Аз Писах” – на Английски в съавторство. София, 2011. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- К. Хаджиев. Надписи-графити от Червен. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 
7, 2011, (ISSN 1312-5532). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- Интервюта във вестниците „Новинар” „24 часа” „Труд”. 
- Предавания в БНТ, БНР – Хоризонт. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- 30 часа лекции по „Българска средновековна култура” в катедра „Културен туризъм” 
към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на 14 дипломни работи към „Културен туризъм” към ГГФ на СУ „Св. 
Климент Охридски”; 
- Лятна практика на студенти от катедра „Културен туризъм” към ГГФ на СУ „Св. 
Климент Охридски”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Консултации по новооткрити епиграфски паметници от Червен в РИМ-Русе. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
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- Член на редколегията на НСЕ (Нумизматика, сфрагистика и епиграфика); 
- Член на редколегията на ИАИМ. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Предаване по БНР – за „Софийската света гора” – август 2011 г.; 
- Представяне на българската кирилска епиграфика по БНТ – юли 2011 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Куратор на изложбата „Аз писах” – открита на 05.07.2011 г. 
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II.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
 

доц. д-р Лазар Нинов (ръководител на групата) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология” – ръководител Л. 
Нинов, участници Ц. Цонев, Ц. Попова, Н. Тонков, Б. Гяурова; 
- Западна порта на Сердика – ръководител на разкопките А. Аладжов; 
- Обект Средновековен град Трапезица – сектор южен – ръководител на разкопките Д. 
Рабовянов; 
- Римски кастел Состра – ръководител на разкопките Ив. Христов; 
- Дървено укрепление на Вътрешния град на Плиска – ръководител на разкопките П. 
Георгиев; 
- Метростанция 8-II, София – ръководител на разкопките М. Иванов, Сн. Горянова; 
- Каменна постройка в югозападния сектор на Вътрешния град на Плиска – Я. 
Димитров; 
- Сектор „Тайни ходници” – Ст. Станилов, М. Инкова; 
- София – пл. „Независимост” (Ларгото) – ръководител на разкопките К. Шалганов; 
- Плиска – Югоизточна периферия на Вътрешния град – ръководител на разкопките Я. 
Димитров; 
- Кръгла каменна площадка – Плиска – ръководител на разкопките С. Станилов; 
- Плиска - източно от цитаделата – ръководител на разкопките В. Григоров. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Българо-японски проект „Дядово”; 
- Българо-немски проект „Желязо и злато. По следите на металургията на древна 
Тракия”; 
- Проект ТОПОI – по договор между НАИМ – БАН и Freien Universität Berlin – 
ръководител от българска страна С. Александров; 
- „Balkans 4000” – Франция CNRS, UMR 5138 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”; 
- Могила в монументална гробница в м. Смойлан Пунар, с. Гагово, Община Попово – 
Н. Русев, Д. Стоянова; 
- Средновековния град Анхиало. – ръководител на разкопките С. Торбатов, М. 
Даскалов; 
- Амфитеатър на София – остеологични проучвания с цел публикуване – ръководител 
на разкопките Ж. Величков; 
- Обект 18 А, АМ „Тракия”, ЛОТ 2, м. Юрта, с. Загорци, община Нова Загора – 
ръководител на разкопките М. Кръстева; 
- Средновековен некропол – Банско - ръководител на разкопките К. Меламед, А. 
Меламед; 
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- Археологически проучвания на могилен некропол в м. Йорговите могили, до с. 
Изворово, общ. Харманли - ръководител на разкопките Б. Бориславов. 
- Козарева могила – костни артефакти – ръководител на разкопките П. Георгиева; 
- Арх. разкопки Раднево - ръководител на разкопките Кр. Ников; 
- Обект 20, АМ „Тракия”, ЛОТ 2, в землището на с. Стоил войвода, община Нова 
Загора. Ръководител на разкопките М. Генов, А. Гоцев; 
- Обект 10, ЛОТ 3, по АМ „Тракия”, в землището на с. Биково, община Сливен – 
ръководител на разкопките Т. Христова; 
- Халколитно селище „Върхари”, Община Момчилград, финансиране – ФРПИ – 
ръководител на разкопките Я. Бояджиев; 
- Бул. Мария Луиза, София – средновековие, османски период и възраждане. – Сн. 
Горянова; 
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М. Валентинова; 
- Трапезица „Сектор югозападен” – ръководител на разкопките К. Дочев; 
- Остров Св. Иван, Созопол – ръководител на разкопките К. Попконстантинов; 
- 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; 
- Спасителни археологически разкопки на златодобивен рудник от късната бронзова и 
ранната желязна епоха Ада Тепе, община Крумов град – Х. Попов, Кр. Ников; 
- Остеологични анализи от спасителни проучвания на територията на римския кастел 
Сексагинта Приста в Русе – ръководител на разкопките В. Върбанов; 
- Обект Глухите камъни – ръководител на разкопките Г. Нехризов; 
- Крепостта Койчово кале при Панагюрище – ръководител на разкопките В. Григоров; 
- Кошарна – праисторически некропол – ръководител на разкопките Д. Чернаков; 
- „Кирика” – НИАР „Мадара” – ръководител на разкопките Г. Майсторски. 

 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- 22nd International Congress of Byzantine Studies 2011; 
- „Тракия и Хемимонт IV – XIV век – 2” Карнобат. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Л. Нинов. Морфометрични характеристики на животните от крепостта Маркели. – 
„Тракия и Хемимонт IV – XIV век-2”; 
- Л. Нинов Фауната от Кладарско градище, община Малко Търново (сезон 2010-2011 г.) 
– „Тракия и Хемимонт IV – XIV век-2”.   

 
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 2011 г. 
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- L. Ninov. On caravans way – camel finds in the Bulgarian lands – 22nd International 
Congress of Byzantine Studies 2011. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- L. Ninov. Fauna as part of prehistoric environment of the Yunatsite Tell – В: 
Международен симпозиум „The golden fifth millennium. Thrace and its neighbor areas in 
the chalcolithic” 27-30 Octoder 2009 Pazardzhik, edited Y. Boydzhiev, T. Terzijska-Ignatova, 
Sofia, 2011, 328 – 336; 
- D. Chernacov, L. Ninov. Ritual Pit from the Late Chalcolithic (?) Discovered at Kosharna 
Tell, Rousse District – В: Международен симпозиум „The golden fifth millennium. Thrace 
and its neighbor areas in the chalcolithic” 27-30 Octoder 2009 Pazardzhik, edited Y. 
Boydzhiev, T. Terzijska-Ignatova, Sofia, 2011, 145 – 156. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Л. Нинов. Морфометрични и статистически анализи на животните от античната 
крепост „Коваческо кале” – сборник Попово. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.1. В чужбина 
2.3.2. У нас 
 
- Л. Нинов. Анализ на животинските останки открити в „Старобългарски проиводствен 
център” при Новосел. – Бонев Ст., Дончева С., Нинов Л. Старобългарски 
производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско, 2011, изд. 
Фабер, Велико Търново ISBM 978-954-400-414. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- 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”. 
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Беседи пред посетители в Плиска 2 броя; 
- Участие в пресконференция в Плиска. 
 
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. 
 
 

гл. ас. д-р Цветана Попова (секретар на групата) 
 
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. 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; 

2. Селищна могила Иваново – ръководител на разкопките С. Венелинова; 
3. Халколитно селище „Върхари”, Община Момчилград, финансиране - ФРПИ – 

ръководител на разкопките Я. Бояджиев; 
4. с. Балей, общ. Видин – ръководител на разкопките ст. н. с. Ст. Александров; 
5. Халколитно селище край с. Борован – ръководител на разкопките Г. 

Ганецовски. 
- 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.”. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Българо-чешко-британско-френски проект «Археологически разкопки на емпорион 
Пистирос и неговата територия». – рък. от българска страна А. Гоцев International 
project – Imporium Pistiros Project NAIM – BAS and Carlovi University – Prague; 
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- Обработка на материали от други археологически обекти: 
Антична крепост Боровец, с. Разлив, общ. Правец- ръководител Т. Борисова; 
Обект до с. Рупите и с. Каменци – ръководител Л. Вагалински; 
Метростанция 8-II, София – ръководител на разкопките М. Иванов, Сн. 

Горянова; 
Скално светилище Беленташ, Асеновград – ръководител Б. Бориславов и М 

Христов. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Popova, Tz. Anthracological analysis of three chariots in the South Bulgaria. In: 5th 
International meeting of charcoal analysis. The charcoal as cultural and biological heritage. 
Valencia, Spain, September 5th – 9th 2011. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Попова, Ц. 2011. Растителност и стопанство през халколита. Нови археоботанични 
данни от източни Родопи. – В: Международен симпозиум „The golden fifth millennium. 
Thrace and its neighbor areas in the chalcolithic” 27-30.10 2009 Pazardzhik, edited Y. 
Boydzhiev, T. Terzijska-Ignatova, Sofia, 2011, 293-298. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Neolithic farming of Jabalkovo – In: Jabalkovo – Barhhuis publishing &Groningen 
University Library. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Сърнево – археоботаничен анализ. – В: Сърнево – К. Бъчваров. 
 
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 2011 г. 
 
- Popova, Tz. Anthracological analysis of three chariots in the South Bulgaria. In: 5th 
International meeting of charcoal analysis. The charcoal as cultural and biological heritage. 
Valencia, Spain, 5 – 9.10.2011 – In: Saguntum. Papeles de Laboratorio de Arcquelogia de 
Valenсia, Extra 11, 2011, 199-201. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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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. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на ПГИИ. 
 
 

доц. д-р Цони Цонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Проект: „Прототипна ГИС за анализ и опазване на археологическото наследство на 
страната. Финансиран от Национален фонд научни изследвания. Съвместен проект с 
департамента по ГИС и картография на СУ „Кл. Охридски”; 
- Участие в теренни проучвания на Казанлъшката долина. Ръководител на проучването 
Г. Нехризов. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Проект: „Origins and Development of Early Farmers’ Bread Culture in Anatolia and 
Eastern Balkans” - Mellon-ARIT Fellowship за 2011 и 2012 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие с доклад на 16-тата международната конференция: „Cultural Heritage and New 
Technologies” 14 – 16 ноември 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Tsonev, Ts. 2011. The Yunatsite Tell: Between Human Sacrifice and Construction of the 
First Ditch. In Boyadziev, Y. and Terzijska-Ignatova, S. (eds). Златното пето хилядолетие. 
Доклади от международен симпозиум в Пазарджик, Юндола 26 – 30.10.2009 г. 
 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Tsonev, Ts., Nekhrizov, G. Prototype GIS for analyses and protection of Bulgarian 
Archaeological Heritage. In Cultural Heritage and New Technologies, November 14-16, 
2011. Stadt Archäologie, Vienna. 
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Администратор на ArcGIS Server, ГИС-базираната презентация www.naim-
bas.com/arcge и администрация на Интернет домейна www.naim-bas.com; 
- Председател на временна комисия за инвентаризация на наличния библиотечен фонд. 
 
 

инж. Никола Тонков 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Археологически обект „Ада тепе”, гр. Крумовград. 

Ръководител: гл. ас. Хр. Попов. 
Финансиране: НАИМ-БАН. 
Продължителност: две седмици, март 2011 г. 
Геомагнитно проучване на площ от 10 дка в района на обекта. 

- Гр. Опака, община Опака. 
Ръководител: Никола Русев, ИМ-Попово. 
Финансиране: община Попово. 
Продължителност: две седмици, май 2011 г. 
Геофизично проучване (тримерна електросъпротивителна томография) на 

тракийска надгробна могила в землището гр. Опака. 
- С. Горно Белево, община Братя Даскалови. 

Ръководител: доц. М. Тонкова. 
Финансиране: НАИМ-БАН. 
Продължителност: три седмици, юни 2011 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. Лешница, община Ловеч. 

Ръководител: доц. Ив. Христов, НИМ-София. 
Финансиране: НИМ-София. 
Продължителност: една седмица, октомври 2011 г. 
Полагане на високо точна план-квадратна мрежа и геомагнитно проучване на 

площ от 6 дка на археологически обект в. м. „ Калугерското”, землище на с. Лешница. 
- Археологически обект „Акве калиде-Термополис”, Бургаски минерални бани. 

Ръководител: гл. ас. Ц. Дражева, РИМ-Бургас. 
Финансиране: община Бургас. 
Продължителност: две седмици, ноември 2011 г. 
Геофизично проучване (двумерна и тримерна електросъпротивителна 

томография) на четири площи в рамките на обекта. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Преминал успешно обсъждане пред Катедра Археология на СУ „Св. Кл. Охридски”, с 
открита процедура за защита, дисертационен труд за придобиване на научната и 

http://www.naim-bas.com/arcge�
http://www.naim-bas.com/arcge�
http://www.naim-bas.com/�
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образователна степен „доктор” на тема: „Археологическа геофизика. Оптимизиране на 
методиката за проучване на надгробни могили”; 
- 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; 
- 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 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Тонков Н. Широко обхватни геомагнитни проучвания на археологически обекти по 
инфраструктурни обекти през 2010 г. – В: М. Гюрова и др. (ред.) Археологически 
открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 238-240, ISSN 1313-0889; 
- Лещаков К., В. Петрова, Л. Лещаков, Г. Кацаров, И. Хаджипеткова, Н. Тонков, Ц. 
Попова, С. Алпаслан-Роденберг. Спасителни археологически разкопки на неолитно 
селище Ябълково. – В: М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки 
през 2010 г., София, 2011, 50-53, ISSN 1313-0889; 
- Маджаров М., Н. Тонков, Д. Танчева, Д. Василева. Геофизични измервания и 
сондажни археологически проучвания на тракийски селищен център и търговски 
комплекс от V-ІV в. пр. Хр. в м. Памук тепе при с. Кръстевич, община Хисаря. – В: М. 
Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки през 2010 г., София, 2011, 
189-190, 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 2011 г. 
 
- N. Tonkov. Geophysical survey at the Early Neolithic Settlement of Yabalkovo. – In: J. 
Roodenberg and K. Leshtakov (eds.) Yabalkovo, 1, Zero Publishing, Istanbul 2012. 
 
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; 
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- 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”, 2011 
г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия на статия за списание Near Surface Geophysics (ISSN: 1569-4445): Himi. M., 
A. Armendariz, E. Iriarte, L. Teira, A. Casas, „Using electric tomography for detecting 
underground Epipaleolithic, Neolithic, Bronze Age and Roman architecture in Central Syria”. 
 
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 
 
- Златодобивен рудник от КБЕ и РЖЕ в района на Ада тепе, общ. Крумовград – март - 
ноември 2011. Ръководител: Христо Попов. Проектиране и полагане на планквадратни 
мрежи, заснемане на археологически сондажи и разкрити структури, изработка на 
ситуационни планове на обекта и отделните му участъци, обработка на GPS 
измервания, геодезически работи свързани с геофизичните проучвания; 
- АР Плиска – вътрешен град. Обект „Югоизточна периферия на вътрешния град” – 
август, септември 2011. Ръководител: Янко Димитров. Заснемане на археологически 
структури и изработка на план на проучвания обект; 
- АР Плиска – вътрешен град, Обект: Двор с дървена ограда северно от цитаделата – 
август 2011. Ръководител: Ст. Станилов. Геодезическо заснемане и изработка на 
ситуационен план на сондажни проучвания, полагане на план-квадратна мрежа; 
- Селищна могила Провадия-Солницата – август, септември 2011. Ръководител: В. 
Николов Заснемане на археологически сондажи и разкрити структури, полагане на 
план-квадратна мрежа в района на могилата и околния терен, изработка на теренно-
ситуационен план; 
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- Пещера Магура, с. Рабиша, общ. Белоградчик – август 2011. Ръководител: Ст. 
Иванова. Изработка на детайлен план на пещерата в района на археологическите 
сондажи, проектиране на планквадратна мрежа; 
- Пещери Топлица и Самуилица 2, с. Кунино, общ. Роман – октомври 2011. 
Ръководител: Ст. Танева Изработка на хоризонтални планове на пещерите, проектиране 
на план-квадратна мрежа, ситуиране на археологически сондажи; 
- Сердика – Западна порта – октомври 2011. Ръководител: А. Аладжов Полагане на 
план-квадратна мрежа в района на обекта. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Участие в редакционната колегия на списание „Интердисциплинарни изследвания”. 
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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 първата половина на октомври. Проучването е финансирано от 
Министерство на културата, посредством договор с НАИМ при БАН. Разкопките през 
2011 г. бяха съсредоточени изцяло в изкоп ХХ, който през 2010 г. беше проучен до 
равнището на стария хумус (ср. дълб. 0,80 – 1,00 м). На тази дълбочина тогава бяха 
констатирани различни по характер и време на изграждане вкопани структури, които 
бяха подложени на изчерпване през 2011 г. Установени бяха няколко жилищни и 
строителни фази. Най-пълно е представен жилищен квартал от полуземлянки с 
различни конструктивни белези. Общият им брой възлиза на 15. Всички те датират от 
последната четвърт на Х и началните десетилетия на ХІ в. В източната част на изкопа 
се очерта свободна площ, може би малък площад. От северозапад на жилищата се 
проучи, чрез частично изчерпване, голямо вкопано съоръжение – дълбока яма с форма 
на четирилистник и размери 8 х 8 м. Запълнена е с пръст с културни останки главно от 
Х-ХІ в., много камъни и строителни и други материали от околността и главно от север, 
откъдето в ямата се влива широк над 2 м „канал”.  Наличните данни позволяват да се 
допуска, че става въпрос за водоснабдително съоръжение от традиционен тип: яма 
(„гьолджук”) за събиране и филтриране на атмосферни води и кладенец на неговото 
дъно, служещ за тяхното изчерпване. Водохранилището-кладенец датира от първата 
половина на ХІ в. и е обслужвало обитателите на Вътрешния град. Върху цялата 
изследвана площ бяха установени следи от различни по характер строежи. В 
северозападната част още през 2010 г. беше констатирана рушевина от баня със стенно 
отопление, подобна на тези от ханската резиденция, която следва да се отнесе към 
първата половина от ІХ в. В източната половина на изкоп ХХ беше регистрирана и 
проучена голяма дървена постройка с ширина около 6 м и неизвестна засега дължина, 
тъй като и излиза извън изследвания терен. По откритите материали тя датира към 
първата половина или около средата на ІХ в. Заедно с нея, от запад, е съществувала и 
дървена ограда. Констатирано беше наличие на дървени постройки и трасета на две 
огради, които са от времето на съществуването на МДУ. Тяхното изследване обаче 
изисква снемане на стерилния хумусен слой и част от предльосовия, за да се очертаят 
техните тъмни на цвят запълвания. В резултат на проведената през сезона работа се 
откриха над 160 инвентирани в полевата книга материали, главно от следстоличния 
период на живот в Плиска. Най-важният резултат от разкопките през 2011 г. е 
установяване на неизвестен досега властови център (резиденция) в северозападния 
сектор на Вътрешния град на столица Плиска. 
 
1.2. Други изследователски теми   
 
- Продължих работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ-ІХ 
век”. Работих по издирване на сравнителен материал по дървената фортификация; 
- Работих по анализ и преоценка на епиграфски и нумизматичен материал, отнасящ се 
към културната история на българските центрове от края на VІІ до към края на Х в.; 
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- Работа по темата за готското културно наследство; 
- Каталог на паметници с антропоморфни изображения от ранното българско 
средновековие, 27 комп. с. по проект на НАИМ с МОМН на тема „Изследване и 
дигитализация на антропоморфни изображения от различни общества и култури в дн. 
Североизточна България”. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) в страната 
 
- Втора национална конференция „Тракия и Хемимонт ІV – ХІV в.”, 19-20 септември в 
гр. Карнобат, доклад „Милеоните в Тракия. Нова идентификация и локализация”, 6 
комп. с. и презентация; 
- Международна Академическа конференция „Gotic Historical and Cultural Heritage in 
Europe”, 8th April, Sofia University. Доклад на тема „The Outset of the Gotic Trace in 
Medieval Bulgaria”, 2 комп. с. (тезиси), с презентация. 
 
б) в чужбина 
 
- Международен симпозиум „Ниш и Византия”, Х, 3-5 юни, Ниш, Република Сърбия. 
Доклад „Institutio crucis in Constantinople according to Bronze Relief Plates from Bulgaria”, 
3 комп. с. и презентация; 
- Международен научен семинар „Керамика Хазарского Каганата (VІІ-Х вв.) и 
проблема идентификации болгарской керамики в странах Причерноморья и Поволжье”, 
16-20 октября, Ялта, Крим, Украйна. Доклад „Культурно-историческое значение 
светлоглинянного керамического производства в Плиске (конец VІІІ – первая половина 
ІХ века”, 4 комп. с. и презентация; 
- Отделна презентация „Керамични съдове от Дървеното укрепление на Плиска” 
(съвместно с докт. Мария Христова, СУ). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикаци в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. „Кастрон Хатени на Тонзейците” – локализация според ново четене на 
първобългарския надпис от Каспичан (ІХ в.). – Archaeologia Bulgarica, 2012, под печат 
(13 комп. с. и 6 образа), ISSN 1310-9537. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. За страторската колегия във византийската провинциална администрация 
през Х-ХІ в. (по данни на находки от североизточна България). – Античная древность и 
средние века, вып. 40, 2011, 189-206.ISSN 0320-4472. 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
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- П. Георгиев. Имената на Дуросторум – Дръстър – Силистра в историята на града. – В: 
Studia archaeologicа Universitatis Serdicensis. Supplementum, V, 2010. Stephanos 
Archaeologicos in honorem Stefcae Angelova. София, 2010, 481-490, Без посочен ISSN; 
- П. Георгиев. „Аспаруховият вал” и неговата връзка с Одесос-Варна. – В: Terra antiqua 
balcanica et Mediterranea. В чест на Ал. Минчев. (= Acta Musei Varnaensis, VIII-1). 
Варна, 2011, 379-394, ISBN 978-954-8279-64-2; 
- П. Георгиев, Р. Василев, Т. Тихов. Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния град на 
Плиска. – АОР през 2010 г. София, 2011, 381-383, ISSN 1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов. Сондажно изследване във Външния град на 
Плиска. – АОР през 2010 г. София, 2011, 402-403, ISSN 1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров, А. Аладжов, С. Иванов, 
Хр. Стоянова, С. Стойчев, Р. Славчева. Издирване на археологически обекти във 
Външния град на Плиска. – АОР през 2010 г. София, 2011, 542-543, ISSN 1313-0889. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. „Милеоните в Тракия”. Нова идентификация и локализация. – В: Тракия 
и Хемимонт, ІV-ХІV в. Варна, 2012, под печат (8 комп. с и 1 карта); 
- П. Георгиев. Изгубеното монетно съкровище от района на Варна и неговото историко-
археологическо значение. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2012, 15 комп. 
с и 3 карти. 
 
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 2011 г. 
 
- П. Георгиев. Културно-историческото значение на светлоглиненото керамично 
производство в Плиска (краят на VІІІ – първа половина на ІХ век). – В: „Керамика 
Хазарского Каганата и проблема идентификации болгарской керамики в странах 
Причерноморья и Поволжье. Тезисы. Симферополь, 2011, 36-43. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. Въздигане на Кръста (Institutio Crucis) в Константинопол, според 
бронзови плочки от България. – В: Ниш и Византиja. Зборник радова, 10. Ниш, 2012, 
под печат (13 комп. с и 4 образа), ISBN 978-86-6101-031-6. 
- Статии „Плиска” (7 комп. с.) и „Велики Преслав” (7 комп. с.)  за „Болгарский Атлас”, 
издание на АН на Татарстан, Казан, 2012, под печат. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. Великият хан Омуртаг (814-831) – просопографски бележки. – В: Оттука 
започва България. Материали от Втора национална конференция, Шумен, 2010. 
Шумен, 2011, 144-160, ISBN 978-954-577-588-8; 
- П. Георгиев. Свидетелства за манастирските банкети през Х век. – В: Сборник в чест 
на проф. Димитър Игнатовски. В. Търново, Фабер, 2011, 238-241. ISBN 978-954-400-
468-2; 
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- Статии „Плиска”, „Голямата базилика” и „Филиал на НАИМ-БАН в град Шумен”. – 
В: Енциклопедия Шуменска област. София, 2011, 194-195; 603-604; 811-812, ISBN 978-
954-09-0627-0. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев. Началото на готската следа в България. – В: Готите, 4. София, 2012, под 
печат, 8 комп. с.; 
- П. Георгиев. Отново за керамичния цилиндър-печат от Плиска. – В: Сборник по 
случай 80-годишнината на проф. Димитър Овчаров. София, 2012, под печат, 7 комп. с. 
и 6 образа; 
- П. Георгиев. Маламировият надпис (№13) – ново четене и коментар. – В: Сборник в 
памет на проф. Василка Герасимова. София, 2012, под печат, 13 комп. с и 5 образа; 
- П. Георгиев. Нов прочит на големия кирилски надпис от Крепча. – В: Сборник в чест 
на проф. Христо Трендафилов (= Преславска книжовна школа, 13). Шумен, 2012, под 
печат (12 комп. с. и 3 образа). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Договор с Археологически институт в Бърно, Чехия. Работно посещение в Бърно по 
линия на междуакадемичния обмен (ЕБР), 14 – 21.11.2011 г. Договорена тема: 
„Сравнителни изследвания на паметници на материалната култура през ранното 
средновековие в България и Великоморавия”. 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт; 
 
- Сътрудничество съгласно рамков договор между НАИМ и Институт по история към 
АН на Татарстан за съвместни археологически проучвания в Плиска и Болгар. Работа 
по координиране на усилията. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- Ръководство на докторант в ССА на НАИМ (май-ноември). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Научния съвет на НАИМ; 
- Член на междуведомствения Съвет за теренни проучвания; 
- Участие в работна среща по проблемите на Националните резервати, Областна управа 
Шумен, 16.09.2011 г. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и други 
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- Две писмени рецензии за присъждане на научното звание „доцент” в НАИМ; 
- Рецензия на научен проект в Шуменския университет. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  
 
- Отговорен редактор на т. ХІ от поредицата „Плиска-Преслав”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 4 бр. интервюта за радио Шумен, радио Фокус и в. Шуменска заря. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие във временна изложба на НАМ „Българската археология през 2010 г.”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Филиала на НАИМ в гр. Шумен; 
- Координатор на теренните проучвания в НИАР „Плиска”. 
 
 

гл. ас. д-р Янко Димитров (секретар на филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководител на редовно археологическо проучване на Обект „Плиска. Дворцов 
център – Цитадела”. Разкопките се проведоха през периода юли – август и октомври 
2011 г. в рамките на 45 календарни дни. Финансирани бяха от Министерство на 
културата, по договор с НАИМ - БАН. През 2011 г. бяха доизследвани археологически 
изкопи от предходни сезони и започна проучването на нови площи в източната 1/ 3 част 
на комплекса Малък дворец (Цитадела). Изследваната площ е общо 600 кв. м, в два 
сектора: І сектор (основен) – СИ част на Цитаделата, западно и южно от допиращите до 
тухлената оградна стена каменни постройки – допроучена площ 275 кв. м, нова 
проучена площ 300 кв. м; ІІ сектор – покрай източната стена на тухлената ограда, до 
ЮИ ъгъл на Цитаделата – проучен участък от 25 кв. м. В първия сектор бяха проучени 
общо 37 археологически структури: 4 жилища-полуземлянки, 2 стопански постройки-
навеси, 19 ями с битово и стопанско предназначение, част от основите на сграда с 
монументален градеж, отсечка от подземен ходник, отсечки от 4 траншеи-основи на 
дървени огради, 6 ями от дървено-стълбови постройки. Изяснена бе относителната 
хронология на разкритите в сектора археологически структури, които датират от 
различни етапи на столичния (VІІІ – ІХ в.) и следстолични периоди (Х – средата-
втората половина на ХІ в.) на Плиска. Във втория сектор бяха констатирани 2 ями от 
дървени стълбове и две траншеи-основи на дървени огради, които остават под 
източната стена на Цитаделата. Същите две огради, заедно с оформените в тях входове, 
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са установени в противоположната ЮЗ част на Цитаделата през 2006 г. Ъглите на тези 
огради в източна посока попадат в широката 15 м ивица непроучен терен, отделящ 
Цитаделата от изкопа на колегата доц. Валери Григоров от 2011 г. Сред находките от 
2011 г. важни в културно-исторически аспект и с висока експозиционна стойност са: 
медно звънче с позлата (края на VІІІ – ІХ в.), оловен печат на византийският император 
Василий ІІ Българоубиец, оловен печат на Дамян Добромир, антипат, патриций, дук на 
Тракия и Месопотамия (края на Х в.), желязна кирко-брадва (края на Х – ХІ в.), 
бронзова апликация за ремък (Х в.), антична бронзова монета сечена в Мала Азия, 
област Понт, град Амисос (ІІ-І в. пр. Хр.); 
- Ръководител на редовно археологическо проучване на Обект „Плиска. Югоизточна 
периферия на Вътрешния град”. Разкопките се проведоха през месеците септември – 
октомври 2011 г. в рамките на 35 календарни дни. Финансирани бяха от Министерство 
на културата, по договор с НАИМ – БАН. През 2011 г. проучванията бяха 
съсредоточени в общо 12 изкопа (сектори № І – ІV и сондажи № 2а, 8, 9а,б,в, 10а,б, 11, 
12, 13, 14) разположени в ЮИ част на Вътрешния град, между източната порта на 
каменната крепост и източната петоъгълна кула на южната крепостна стена. 
Изследвани бяха установени през предходни сезони структури с линеен план са 
следните: Т. нар. дълга дървена постройка (края на VІІІ – началните десетилетия на ІХ 
в.) бе проследена посредством три сондажни изкопа в посока на север, до 15 м северно 
от източната порта на каменната крепостна стена. На запад от южната кула на 
източната порта бе констатирано прекъсването на двойката траншеи. То показва, че в 
корпуса на дългата дървена постройка е имало проход, попадащ приблизително точно 
на линията проходи в източните порти на дървената и на каменната крепостни стени. 
Важни резултати за относителната хронология на крепостната стена и дългата дървена 
постройка даде сондаж №2а. Установено бе, че изграждането на стената е станало във 
време, когато дървената конструкция все още е съществувала, а също, че 
демонтирането на постройката е станало почти веднага след изграждането на стената. В 
най-северния сондаж (№ 9) се попадна на неизвестна досега траншея от дървена ограда, 
която датира от последните десетилетия на Х в. и пресича жилища-полуземлянки от 
втора половина на Х в.   Дървената постройка с вкопано приземие-склад в кв. 7/ Е, Ж, 
З на основния изкоп бе проучена в нов участък. Досегашната датировка на 
съоръжението в първата половина на ІХ в. се потвърждава с нови находки от 
фрагменти от керамични съдове с характерни за периода форми. Над нейното избено 
помещение бе частично проучен навес от Х-началото на ХІ в., който е покривал големи 
по размери овални ями  за съхраняване на продукти. Оградната стена с тухлено-
глинена основа и каменна суперструкция (края на ІХ в. – началните десетилетия на ХІ 
в.) бе изследвана в общо 7 пункта по трасето на западната и северната й линии. 
Установено бе, че стената има две, а на места и три строителни фази с различни 
конструктивни белези и промени в обхвата на ограденото пространство, възлизащо 
през последния й етап на около 140 дка (успоредник със страни дълги: северната и 
южната по 150 м, източната 87 м, западната 100 м). При СЗ и ЮЗ ъгли и в средната част 
от западната страна на каменната оградна стена бяха разкрити зидове от пристроени 
към нея дълги постройки с ширина по около 4 м. Извършено бе проучване с 
геомагнитометър (от екип под ръководството на гл.ас.д-р Чавдар Кирилов, СУ), 
резултатите, от което са предпоставка за бъдещи проверки за наличие на архитектурни 
структури в централната част и СЗ сектор на ограденото пространство и на два входа 
по северната страна на оградната стена. Сред находките от 2011 г. важни в културно-
исторически аспект и с висока експозиционна стойност са: бронзови токи и апликации 
за ремъци (Х – нач. на ХІ в.), бронзов реликвиарен кръст-енколпион (Х в.), изрезка от 
меден съд с гравиран гръцки надпис (ІХ-Х в.); 
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- Заместник-ръководител на спасително археологическо проучване, Обект «45-метров 
коридор, км 80 – км 125, по трасето на газопровод Набуко в землищата на с. Терзийско, 
об-на Сунгурларе, обл. Бургас и гр. Върбица, обл. Шумен». Научен ръководител 
гл.ас.д-р Андрей Аладжов (НАИМ – БАН). Проучването бе проведено през периода 
април-май 2011 г. в рамките на 20 календарни дни. Финансирано бе от „Химстрой”, 
подизпълнител на Nabucco Gas Pipeline International GmbH, по договор с НАИМ - БАН. 
В резултат на извършените теренни обходи бяха локализирани и документирани 14 
археологически обекта с датировка от ранножелязната епоха до късното средновековие. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа по монографични разработки: 1. „Битовата керамика от Плиска – проблеми на 
типо-хронологическата характеристика”; 2. „Т.нар. Цитадела в Плиска. Проучвания и 
проблеми”; 
- Обработка на археологически материали: 1. Битова керамика, находки и теренна 
документация от разкопките на обект „Плиска. Дворцов център – Цитадела”, 
проучвания през 1976-1996 г. (научен архив на проф. Рашо Рашев). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия център на Плиска – 
Цитаделата. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, с. 384 – 387, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Разкопки в Плиска на обект „Югоизточна периферия на 
Вътрешния град”. – В: АОР през 2010 г.,С., 2011, с. 393 – 396, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Каменна постройка в югозападния сектор на Вътрешния 
град на Плиска. – В: АОР през 2010 г., София., 2011, с. 396 – 399, ISSN 1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов. Сондажно изследване във Външния град на 
Плиска. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, с. 402 – 403, ISSN 1313-0889; 
- Я. Димитров, А. Аладжов, М. Инкова, С. Иванов. Проучване на Могила № 27 
(землище на община Каспичан) в околностите на Плиска. – В: АОР през 2010 г., София, 
2011, с. 403 – 406, ISSN 1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров, А. Аладжов, Р. Василев, 
С. Иванов, Х. Стоянова, С. Стойчев, Р. Славчева. Издирване на археологически обекти 
във Външния град на Плиска. – В: АОР през 2010 г., София, 2011, с. 542 – 543, ISSN 
1313-0889; 
- Я. Димитров, А. Аладжов. Международна конференция „Ранносредновековната 
култура през VІІ – ХІ в. в земите на днешна България и Словакия” в Нитра, Словакия, 
3-5 ноември 2010 г. – Археология, LII, 2011, кн. 1, с. 131-134. 
 
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 2011 г. 
 
- V. Grigorov, Y. Dimitrov. New Data for Pottery Production in the 9th – 10th centuries in 
Pliska (Capital of the First Bulgarian Kingdom)». – In: Les ateliers de potiers médiévaux du 



180 
 

Ve au XIIe siècle dans l’espace européen (Сборник с материали от международна научна 
конференция в гр. Дуе, Франция, 5 – 8 октомври 2010 г.), под печат (13 комп. с. и 3 
табла) 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 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 
и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV (Доклади на Международна конференция в 
памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени…” Велико Търново, 
29-31 октомври 2009 г.), Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 
Велико Търново, 2011, с. 371-386, ISBN 978-954-524-776-7; 
- 6 статии: «Дървеното строителство в Плиска», «Девташлари», «Могилни гробове и 
възпоменателни комплекси на прабългарската аристокрация в Шуменско», «Рашо 
Станев Рашев», «Цитаделата на Плиска», «Станислав Иванов Иванов». – В: 
Енциклопедия Шуменска област, Издателство „Захарий Стоянов”, София, 2011, с. 267-
268, 283-284, 327, 665-666, 838-841, ISBN 978-954-09-0627-0. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Научно-популярна статия: Я. Димитров, С. Иванов. Дворцов център – Цитадела. – В: 
Българска археология 2010. Каталог към изложба. С., 2011, с. 74 – 75, ISBN 978-954-
9472-05-9; 
- Научно-популярна статия: Я. Димитров, Х. Стоянова. Национален археологически 
резерват Плиска – Югоизточна периферия на Вътрешния град. – В: Българска 
археология 2010. Каталог към изложба. С., 2011, с. 72 – 73, ISBN 978-954-9472-05-9. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Комисия за определяне на режимите за опазване (границите и предписания) 
на територията на археологическата недвижимата културна ценност 
„Ранносредновековно землено укрепление „Кабиюк”, разположена в землищата на с. 
Коньовец, община Шумен и с. Върбак, община Хитрино, област Шумен (заповед № РД 
9К-0040/ 02.03.2011 г. на Министъра на културата), 28 – 31.03.2011 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на Редколегията на т. ХІ от поредицата „Плиска-Преслав”. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 4 информации за Агенция „Фокус”, за резултати от археологически проучвания през 
2011 г. в Плиска, публикувани в интернет сайта на агенцията. 
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовка на Национална изложба на НАИМ „Българска археология 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 
 
- 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. През последните години 
бяха документирани нови 100 екз. 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; 
- През тази година бяха обработени данните за Несебър (Месемврия). Заедно с колегата 
от Несебърския музей С. Димова изработихме книга на тема: Messembria (VI-XII c.) 
According to the Sphragistic Data. В обем на 160 к.с. и 40 таблици с илюстрации. За 
съжаление не се намериха средства за отпечатването й; 
- Византийското присъствие в Преслав (971-1092). Приноса на нумизматиката и 
сфрагистиката. В съавторство  с Ж. Жекова от РИМ – Шумен; 
- Просопография на българските земи в годините на византийското владичество. 
Приноса на сфрагистиката.  Изработени 120 статии с начална буква А и В. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Организатор или новата дума модератор на кръгла маса по византийска сфрагистика в 
рамките на ХХІІ-я конгрес по византинистика, състоял се в София от 22 до 27 август 
2011; 
- Участие в ХХІІ-я конгрес по византинистика, София, 22-27.08.2011 г., с доклад на 
тема „Византийската сфрагистика в България (1900-2011)”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
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- И. Йорданов. Средновековният Дръстър според данните на сфрагистиката (VІ-ХІІ в.). 
– АВСД, Екатеринбург, 40, 2011, 79-120, ISSN 0320-4472. 
 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- И. Йорданов. Анхиало според данните на сфрагистиката (VІ-ХІІ в.). – Bulgaria 
Mediaevalis, 1, Sofia, 2010, 325-381.ISSN 1314-2941; 
- И. Йорданов. Печатите на Йоан василевс на Българите. – Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, 6, 2010, 165-171, ISSN 1312-5532. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- И. Йорданов. „Пътуване” на печатите с топонима Преслав и Преславица през първата 
половина на ХІ в. – ИПр., кн. 6, 2010,  5 к. с.; 
- І. Jordanov. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, Volume 1-3, Sofia, 2003, 2006, 2009. 
Addenda et Corrigenda. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7, 2011, 189-228; 
- И. Йорданов. Печати на тема България (1018-1092) – Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика, 7, 2011, 157-188; 
- И. Йорданов. Византийската сфрагистика в България (1900-2011). – Исторически 
преглед, 16 к. с.; 
- И. Йорданов. Печати на Симеон, василевс на ромеите (? - 927). – Bulgaria Mediaevalis, 
2, Sofia, 2011, 127-137; 
- И. Йорданов. Печатите на Йоан Пантехни – трета четвърт на ХІІ в. – Историкии, 5, 6 
к. с.; 
- И. Йорданов. Печатът на кесаря Тервел (705-722). – сп. Любословие, 8 к. с.; 
- И. Йорданов. Образа на владетелите върху печатите от Първото българско царство 
(681-971). – Проект Антропоморфни съдове, фигури и амулети. Изследване и 
дигитализация на антропоморфни изображения от различни общества и култури на 
територията на днешна Североизточна България и Тракия, 10 к. с. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- І. Jordanov. Illyricum and Epiros according to the data of Byzantine seals from Bulgaria. – 
Сборник с доклади на “5ème colloque international sur l’Illyrie méridionale et l’Epire dans 
l’antiquité” (Grenoble 8-11 octobre 2008), Paris, 2011, 487-492, ISBN 9782951943339; 
- І. Jordanov. Thrace (VIth-XIth cent.) according to the data of the Byzantine seals from 
Bulgaria.- 4th International Symposium on Thracian Studies. Byzantine Thrace: Evidence and 
Remains, Komotini, April 2007. – Byzantinische Forschungen, XXXIII, 2011, 643-651, 902-
904; 
- І. Jordanov. Corpus of Byzantine seals from the territory of modern Bulgaria. Possibilities of 
dating and identification”. – Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine 
Sigillography. Ioanina, 1-3 October 2009, Harassowitz Verlag, 2011, 37-46, ISBN 978-3-447-
06608-2. 
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2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- И. Йорданов. Печат на византийския император Никифор І Геник (803-811), намерен в 
България”. – Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски, 
Фабер, 2011, 69-75, ISBN 978-954-400-468-2; 
- И. Йорданов. Медальоните на хан Омуртаг (814-831). – В: Оттука започва България, 
Шумен, 2011, 161-170, ISBN 978-954-577-588-8; 
- И. Йорданов. Византийски печати от крепостта „Калето” при село Злати войвода, 
Сливенска област. – Историкии, 4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван 
Карайотов по случай неговата 70-годишнина, Шумен, 2011, 132-165, ISBN 978-954-
577-493-5. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- И. Йорданов. Печат на Йоан архиепископ на България (последна четвърт на ІХ в.!?). – 
Сборник в чест на проф. д.и.н. Христо Трендафилов,  6 к. с.; 
- И. Йорданов. Печат на неизвестен стратег на Тракия и Йоанопол (70-80 г. на Х в.). – 
Сборник в чест на доц. д-р Иля Прокопов, 5 к. с.; 
- И. Йорданов. Златен печат на сръбския принц (Строимир) – заложник в Плисковския 
владетелски двор (855/856-893)! – Сборник 40 години Шуменски университет, 8 к. с.  
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- І. Jordanov. The Collection of Medieval Seals from National Archaeological Museum Sofia, 
Sofia, 2011, 114 pp, Pl. XX, ISBN 978-954-9472-07-03. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член на Международната асоциация по византийска сфрагистика. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Лекционен курс по „История на Византия” – 90 часа в ШУ; 
- Лекции по „Средновековна нумизматика и сфрагистика” – 20 часа в ШУ. 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- 1 дипломант в ШУ. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- Член на 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, кн. 7; 
- Съставител и главен редактор на Сб. „Пътуване в средновековна България”. Том 2. 
Оттука започва България, Шумен, 2011; 
- Главен редактор на „Историкии” том. 4 и 5. 
 
б) В чужбина 
 
- Член на редколегията на Studies in Byzantine Sigillography, орган на Международната 
асоциация по византийска сигилография. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 20 статии в Енциклопедия Шуменска област, Шумен, 2011 г. ISBN 978-954-09-0627-0. 
 
 

доц. д-р Стойчо Бонев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- В. Преслав. Архитектурен ансамбъл в югозападната част на Дворцовия център. 
Разкопките се проведоха от 15. 8. до 15.9. 2011 г. и бяха финансирани от МС на Р 
България. В този район на двореца през 2007 г. завърши проучването на част от 
архитектурен комплекс, съставен от две големи постройки. Археологическите 
изследвания през 2011 г. бяха насочени на запад от тези сгради и имаха за цел 
разкриването на трета значима постройка, която оформя окончателната структура на 
комплекса. До югоизточния ъгъл на такава се достигна още през 2010 г. на 20 м западно 
и разкритото тогава не остави съмнение, че тя е от най-импозантните градежи в 
Двореца. Сега беше проучен източният корпус на постройката, съставен от три големи 
помещения по север-юг. Общата ширина (дължина?) на паметника по тази линия е 20 
м. Той е стигнал до днес само с основите си, които са с ширина 2 м и са вкопани на 
дълб. 1,40 м. Долната им половина е от едри ломени камъни, споени с бял хоросан, а 
нагоре до нивото на терена е продължена с два реда блокове, като тази на 
суперструкцията. Във вътрешността на сградата се откриха водопроводи, от нея 
произхожда голямо количество декоративна скулптура, която включва целия спектър 
на преславската каменна пластика. Тези проучвания са звено от дългогодишна 
инициатива на ССА при НАИМ за цялостно разкриване на южната половина на 
Дворцовия център на Преслав; 
- Старобългарско селище при с. Хърсово, Новопазарско, в м. Бадалъците на 3 км 
северно от селото. Разкопките се проведоха от 4.7. до 17.7. 2011 г. със студенти от ШУ 
„Епископ Константин Преславски” в рамките на ежегодната им лятна практика и се 
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финансираха от учебното заведение. През 2011 г. се разкриха нови жилища, отново от 
двата известни вече типа – вкопани и каменни постройки. Едната от тях е залегнала по-
ранна, измествайки надлъжната си ос по изток-запад. Както и долната и тя е снабдена с 
голяма пещ с производствено предназначение. Последното се потвърждава от 
намерените в близост инструменти и набор от точила. Каменното строителство в този 
вид поселения е рядко срещано и наличието му тук говори за по-особеното място на 
това точно селище сред пръснатите на неголямо разстояние други. Селището при с. 
Хърсово се датира в Х в.; 
- Кариера за квадров строителен материал от ІХ-Х в. при с. Средня и Новосел, 
Шуменско. Разкопките се проведоха от 26.9. до 8.10. 2011 г. финансирани от 
Регионален исторически музей Шумен. Разкрита беше нова каменоломна, този път на 
десния висок бряг на реката Ак су (Бяла вода), където се наблюдават над десет скални 
венеца дълги 100-150 м всеки. Блоковете са вадени от тях, при което са се отворили 
огромни пещерни навеси. Добитите квадри са били дообработвани на място, като от 
тази дейност се е образувал насип от варовиков трошляк с дебелина над 2м. В него са 
се съхранили следи от мощни дървени конструкции, служили за повдигане на тежките 
камъни и натоварването им върху транспортни платформи. Съществуват безспорни 
данни, че полученият от тази кариера квадров строителен материал е бил употребен за 
изграждането на Царския дворец във Велики Преслав. 
     
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа върху монография с работно заглавие „Царският дворец във Велики Преслав, 
т. 2. Изграждане и градоустройство на югозападната му част”. Написани 30 стандартни 
страници, подготвени над 100 илюстрации, от които 68 теренни кадъра, чертежи от 12 
геодезични заснимания, 17 табла с художествени рисунки на детайли от декоративна 
скулптура. 
  
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Ст. Бонев. Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във 
Велики Преслав. – АОР през 2010 г. София 2011, 415-419, ISSN 1313-0889; 
Ст. Бонев, К. Константинов. Археологическо проучване на обект „Старобългарско 
селище” при с. Хърсово, Новопазарско през 2010 г. – АОР през 2010 г. София 2011, 
521-523, 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 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Ранносредновековен център за металопластика в околностите 
на Новосел, Шуменско (предварително съобщение). – Юбилеен сборник в чест на проф. 
Д. Овчаров. (Уточнение: Статията е написана и предадена в изданието през м. април 
2011 г., но впоследствие с основание е извадена от съдържанието му поради 
отпечатването на монография по същия въпрос. Виж т. 2.3.2.). 
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2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- Ст. Бонев, Ст. Дончева. Старобългарски производствен център за художествен метал 
при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011. 188 стр. формат 60 х 84/8, каталог, 66 
илюстративни табла, резюме на английски език, 59 образа, ISBN 978-954-400-414-9. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт 
 
- Научен ръководител на Проект „Дигитална визуализация и 3D възстановка на 
археологически паметници от Велики Преслав” финансиран от Фондация „Америка за 
България”. Завършен продукт – филм „Х век. Царският дворец във Велики Преслав. 
Площадът с фиалата”. Продължителност 15 мин и 6 сек. със субтитри на руски, немски, 
английски и френски. Автор на композицията и експонирането на добития при 
археологическите проучвания материал, на сценария и текста. 
 
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 студентите по история и археология от ШУ 
„Епископ Константин Преславски”. Разкопки в с. Хърсово през м. юли 2011 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на експертната комисия за присъждане на Наградата на Шумен в системата на 
образованието и науката за 2010 г. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на Редколегията на Известия на Исторически музей Шумен, том 15. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Работа с медиите: проведени 2 пресконференции и дадени над 40 интервюта по 
централни и местни средства за масово осведомяване. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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- Организиране на временна изложба „От находката към витрината” с материали от 
Старобългарското селище при с. Хърсово, Новопазарско, постъпили през 2010 г., РИМ 
Шумен, февруари 2011 г. 
 
 

доц. д-р Стела Дончева 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки. 
 
- Редовни археологически разкопки на обект: „Производствен център за 
металопластика при с. Златар, община Велики Преслав”. Напълно се проучи 
Работилница 4 с продължението на траншеята на северозапад, следите от леката 
конструкция над съоръженията (дупки от колове) и връзката с работилница 3. 
Заложените нови изкопи доведоха до разкриването на нова Работилница 5 в западна 
посока с две пещи, предпещно пространство и яма за отпадъчна продукция. Основно 
пещите са разрушени при ежегодната обработка на терена. Сравнително по-запазената 
пещ от юг (диаметър – 0,90 м; височина – 0,40 м) беше напълно проучена. 
Непосредствено до нея от южната й страна е оформена работна площадка (0,40/0,40 м) 
със следи от белезникава глина, фрагменти от тигли и въглени. Дълбочината на 
вкопаване от съвременния терен на съоръжението с ямата от юг е 0,70 м, а от изток – 
0,40 м. От първата южна пещ тръгва канал в югозападна посока, чието трасе следва 
естествения наклон на терена и в долния край достига до 0,60 м дълбочина. Намерени 
са 126 предмета, сред които преобладават летите коланни гарнитури; 
- Редовни археологически разкопки на обект: „Патриаршеска част на царския дворец 
във Велики Преслав, община Велики Преслав”. Разкрити бяха няколко нови 
съоръжения – два водопровода с посока север-юг и северната част от сграда, западно от 
тях. Основата й се състои от дребни камъни на калова спойка, над която са положени 
по-големи плочести камъни, споени с хоросан. От суперструкцията са запазени само 
отделни участъци в северния край. Изясни се и първоначалното трасе на северния 
ограден зид на базиликата с проучването на неговата източна част, заедно с 
продължението на канала, навлизащ под зида от северозапад. Леглото му се очерта на 
0,90 м от съвременния терен. На 0,40 м над него се разкри настилката от плочи от 
дворното пространство на базиликата. След пълното проучване на съоръженията се 
откроиха трите структури – по-ранната оградна стена, настилката, съобразена с нея и 
достигащия до стената зид с посока север-юг. Разстоянието между оградната стена и 
зида е 0,30 м и няма конструктивна връзка между тях.  
 
1.2. Други изследователски теми   
 
- Продължих работа по индивидуалната изследователска задача: „Производствен 
център за металопластика при Златар, Преславско”. Изработена е част от каталога на 
находките от археологическите проучвания до момента с фото заснимане и графично 
изображение; 
- Направена е интерпретация на резултатите от изследванията на химическия състав 
(проведени у нас и в Дебрецен, Унгария) на някои характерни изделия и са подготвени 
три публикации за представянето им, заедно с колеги от Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика, София и РИМ-Шумен; 



188 
 

- Започнах работа по проект: „Ранносредновековни ремъчни украси от Североизточна 
България”. Събрани са над 1000 предмета от коланни гарнитури, постъпили в РИМ-
Шумен като дарения и откупки, като към тях са добавени и предмети от частни 
колекции. В процес на работа е направата на каталог на всички тези изделия. 
 
1.3.Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) в страната 
 
- Втора национална научна конференция „Тракия и Хемимонт ІV-ХІV в.”, 19-20 
септември в гр. Карнобат, доклад „Източници на суровина в производството на 
художествен метал през X век”. 9 комп. с. и презентация; 
- IV Национална научна конференция „Търговище и Търговищкия край в българската 
история”. В чест на проф. дин Димитър Овчаров, 29-30 септември в гр. Търговище, 
доклад „Приложението на триизмерния 3D дизайн и анимация при реконструкцията на 
храмове и църкви от българското средновековие”. 7 комп. с. и презентация; 
- Научна конференция „От находката до витрината” Сборяново 6-7 октомври в гр. 
Исперих, доклад „Бронзов пандантив с Богородица от Шуменско”. 4 комп. с. и 
презентация. 
 
б) в чужбина 
 
- Scientific Communication Session „Archaeology of the first millennium AD” Ploieşti, 25-27 
август в гр. Плоещ, Румъния, доклад „Wax seals in the Early Middle Ages in Bulgaria – 
storage and use, (съавт. Н. Николов). 9 комп. с. и презентация; 
- Sesunea Internationalắ Muzeuliu de Is torie Naţionalắ si Arheologie Constanţa. PONTICA 
2011, 5 – 7 октомври в гр. Констанца, Румъния, доклад „Application of three-dimensional 
design and animation in the reconstruction of religious building in Bulgaria and Romania”. 8 
комп. с. и презентация. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- S. Doncheva. Elemental composition of metal artifacts from the Early Medieval centre for 
artistic metal finds near the village of Novosel, Shumen region, Bulgaria (съавт. G. Tsekova, 
I. Penev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi). – In: Archaeologia Bulgarica, 3, 2011. 
9 комп. с. и 4 таблици. 
 
2.1.2. Чуждестранни 
2.1.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- С. Дончева. Оловни медалиони с изображения на кръстове от ранносредновековна 
България (IX–XI). – В: Stratum-plus. Nr 6. Sankt-peterburg – Cisinev, 2011, (съавт. Г. 
Атанасов). 15 комп. с. и 8 табла. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
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2.2.1. В чужбина 
2.2.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- S. Doncheva. Architectur und Liturgie im frühmittelalterlichen Bulgarien. – In: 
Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle Internationale 
Tagunggen in Mikulčice. Brno, 2010-2011, 367-383, ISBN 978-80-86023-92-2; 
 - S. Doncheva, N. Nikolov. Moulding Practice in Bulgaria at the Middle Ages. – In: 
Archeologia mileniului I p. Chr. II. Interferenţe culturale la Dunǎrea de Jos. Bucureşti, 2011, 
299-309. ISBN 978-973-668-298-8. 
 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- S. Doncheva. Application of three-dimensional design and animation in the reconstruction 
of religious building in Bulgaria and Romania. – In: Pontica, XLIV. 8 комп. с. и 6 образа; 
- S. Doncheva, N. Nikolov. Wax seals in the Early Middle Ages in Bulgaria – storage and use. 
– In: Lower Danube between the steppes and the Empire. Bucureşti. 9 комп. с. и 3 табла.  
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Дончева. Математическите познания на средновековните български строители. – В: 
Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, 121-128. ISBN 
978-954-577-566-6; 
- С. Дончева. Геометрическа хармонизация и построение на църквите в Червен. – В: 
Известия на исторически музей Русе. Пространства на дунавската цивилизация. Т. XIV, 
2011, 30-44. ISSN 1313-7336; 
- С. Дончева. Бронзов амулет-печат със знаци от Североизточна България. – В: 
Историкии. Т.4. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай 
неговата 70 годишнина. Шумен, 2011, 279-287. (съавт. Н. Николов). ISBN 978-954-577-
493-5; 
- С. Дончева. Археологически разкопки на обект „Патриаршеска част на царския 
дворец във Велики Преслав”. – В: АОР през 2010 г. София, 2011, (съавт. А. Конаклиев), 
ISSN 1313-0889; 
- С. Дончева. Археологически разкопки на обект: Производствен център за 
металопластика, с. Златар, Преславско. – В: Археологически открития и разкопки през 
2010 г. София, 2011, 523-251. ISSN 1313-0889. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- С. Дончева. Приложението на триизмерния 3D дизайн и анимация при 
реконструкцията на храмове и църкви от българското средновековие. – В: Юбилеен 
сборник в чест на проф. Д. Овчаров. Търговище, 2011. 7 комп. с. и 4 образа; 
- С. Дончева. Производство и разпространение на две групи пръстени-печати през 
първата половина на X в. – В: Археология, 2011. 6 комп. с.; 
- С. Дончева. Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав. – В: Преславска 
книжовна школа, Т. 12, 2011. 5 комп. с. и 4 образа; 
- С. Дончева. Сребърен пръстен-печат с митично същество от късното средновековие. – 
В: Юбилеен сборник в чест на 80-годишнината на проф. Д. Овчаров, 2011. 6 комп. с. и 
5 образа. 
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- С. Дончева. Източници на суровина в производството на художествен метал през X 
век. – В: Тракия и Хемимонт IV-XIV век. Т. 2, 2011. 9 комп. с. и 5 таблици; 
- С. Дончева. Две оловни иконки с християнски образи. – В: Историкии, Т. 5, 2011; 
- С. Дончева. Бронзов пандантив с Богородица от Шуменско. – В: Сборник Есенни 
четения Сборяново, Т. 8, 2011. 4 комп. с. и 3 образа; 
- С. Дончева. Oловни модели за апликации от колекцията на РИМ-Шумен. – В:  
Паметници, реставрация, музеи, 2011. 7 комп. с. и 3 табла. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. книги 
2.3.2. У нас 
 
- Стойчо Бонев, Стела Дончева. Старобългарски производствен център за художествен 
метал при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011, 323 с. (Формат: 60/84/8. Текст: 
Въведение, 4 глави, Заключение, Списък на образите, Литература, Съкращения – 189 
стр.; Каталог – 50 стр.; Албум – 58 стр.; Резюме (англ. език) – 20 стр.). ISBN 978-954-
400-414-9. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- С. Дончева. Чудесата на България. 6. Шуменска стража. Изд. Стандарт, 2011, (съавт. 
Г. Майсторски, Б. Борисов, М. Георгиева). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Комисията по оценка и идентификация на движими паметници на културата 
към РИМ-Шумен. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и други 
 
- Рецензия на три научни проекта в Шуменския университет. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас  
 
- Участие в редакционната колегия на Известия на Регионален исторически музей – 
Шумен. Подготовка на поредния том XV. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 3 бр. интервюта за в-к Шуменска заря, 1 телевизионно предаване за ТВ Шумен. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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- Пълна проверка и предаване на фонда при Средновековния отдел при РИМ-Шумен на 
фондовикa към отдела в РИМ-Шумен. Период: м. февруари – м. май 2011 г.; 
- Подготовка и участие с материали от проучванията на производствения център в 
Златар, Преславско в изложба „От находката към витрината”, февруари 2011 г. 
 
 

археолог-проучвател Станислав Иванов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Обект: Плиска. Дворцов център – Цитадела. Екип: гл. ас. д-р Янко Димитров (НАИМ-
БАН, Филиал Шумен) – научен ръководител; специалист-проучвател Станислав Иванов 
(НАИМ-БАН, Филиал Шумен) – зам. ръководител; Панайот Венециев Антонов (СУ, 
бакалавър-археолог), Юлиян Савков Савев (ШУ, бакалавър-археолог) – сътрудници. 
Период на проучването юли – август и октомври 2011 г. Финансиране: НАИМ по 
договор с МК. Проучената площ е общо 600 кв. м, в два сектора: І сектор (основен) – 
североизточната част на Цитаделата, западно и южно от допиращите до тухлената 
оградна стена каменни постройки – допроучена площ 275 кв. м, нова проучена площ 
300 кв. м; ІІ сектор – покрай източната стена на тухлената ограда, в югоизточния ъгъл 
на Цитаделата – допроучен участък от 25 кв. м. В първия сектор бяха проучени общо 37 
археологически структури: 4 жилища-полуземлянки, 2 стопански постройки-навеси, 19 
ями с битово и стопанско предназначение, част от основите на сграда с монументален 
градеж, отсечка от подземен ходник, отсечки от 4 траншеи-основи на дървени огради, 6 
ями от дървено-стълбови постройки. Изяснена бе относителната хронология на 
разкритите в сектора археологически структури, които датират от различни етапи на 
столичния (VІІІ – ІХ в.) и следстолични периоди (Х – средата-втората половина на ХІ 
в.) на Плиска. Във втория сектор се очертаха граници на вкопани съоръжения – две 
траншеи-основи на дървени огради, които остават под източната стена на Цитаделата и 
2 ями от дървени стълбове. Същите две огради, заедно с оформените в тях входове, са 
установени в противоположната ЮЗ част на Цитаделата през 2006 г. Ъглите на тези 
огради в източна посока попадат в широката 15 м ивица непроучен терен, отделящ 
Цитаделата от изкопа на колегата доц. Валери Григоров от 2011 г.; 
- Обект: Плиска. Дворцов площад – СЗ. Екип: специалист Станислав Иванов (НАИМ – 
БАН) – научен ръководител; маг. Росица Славчева Славова, бак. Юлиян Савков Савов, 
маг. Лазар Динков – сътрудници. Финансиране: НАИМ по договор с МК. Период на 
проучването август – октомври 2011 г. През 2011 г. бе продължено цялостното 
проучване в сектора и установяване на връзката между отделните разкрити съоръжения 
на това място и такива установени в съседите сектори и допълване на картината на 
живот в Дворцовия център на Плиска в периода ср. на VIII – ср. на XI в. Проучени бяха 
основно съоръжения от следстоличния период на Плиска. Установено бе, че верижна 
сграда №2 не продължава в западна посока. Проучени бяха 6 жилища – полуземлянки, 
14 стопански ями. Недопроучен остана яма №18, която най-вероятно е кладенец, а но 
ниво очертание бяха разкрити траншеи от две сгради с дървена конструкция и кръгъл 
план и траншея от дървена ограда; 
- Обект: Кабиюк. Ранносредновековна сграда. Екип: специалист Станислав Иванов 
(НАИМ – БАН) – научен ръководител; маг. Тихомир Тихов (РИМ – Шумен) – зам. 
ръководител, маг. Лазар Динков – сътрудник. Финансиране: РИМ – Шумен. Период на 
проучването 03 – 07.10.2011 г. Поради малкия размер на финансирането се пристъпи 
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към разширяване на проучвания терен, без да се изчерпват регистрираните структури. 
Основно се работи южно от регистрираните през предходните сезони сгради. Установи 
се, че тук също има следи и останки от каменна настилка, свързваща се с езическия 
храм, а под нейното ниво се достигна до ями от дървени стълбове. Засега не е сигурно 
дали те са идентични с тези открити покрай вътрешния четириъгълник; 
- Обект: Обхождане по трасето на АМ „Хемус” - КМ 342+200 – КМ 349+780. Землище 
на кв. Макак, гр. Шумен, с. Конювец и с. П. Волово, общ. Шумен. Екип: Гл. уредник 
Станимир Стойчев (РИМ – Шумен) - научен ръководител; специалист Станислав 
Иванов (НАИМ – БАН) - зам. ръководител; гл. ас. д-р С. Венелинова (РИМ – Шумен), 
Ю. Йоргов (РИМ – Шумен), Хр. Стоянова (РИМ – Шумен), И. Бабаджанов (РИМ – 
Шумен), Г. Илиева (НАИМ – БАН), Л. Иванов – сътрудници; С. Стаменов (ИКИ) – 
ГИС. Период на проучването 09 – 12.09.2011 г. Финансиране: НАИМ по договор с 
Агенция „Пътна инфраструктура”. Бяха обходени тотално терените, влизащи в рамките 
на сервитута, както и площите в непосредствена близост до трасето, които могат да 
бъдат засегнати от обслужващите строителството пътища. Регистрирани бяха 7 обекта 
обхващащи периода от халколита до IХ – Х в.; 
- Обект: Обхождане на територията, предвидена за изграждане на Ветроенергиен парк в 
землището на с. Правенци, общ. Нови пазар.  Екип: Гл. уредник Хр. Стоянова (РИМ – 
Шумен) – научен ръководител; специалист Станислав Иванов (НАИМ – БАН) - зам. 
ръководител; гл. уредник Станимир Стойчев (РИМ – Шумен) – сътрудник. Период  08. 
10. 2011 г. Финансиране: договор на РИМ – Шумен с „ПНЕ УИНД ВЕНТУС 
ПРАВЕНЦИ”ООД. Обходени петната на 26 ветрогенераторни перки, при което са 
регистрирани следи от 6 обекта. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на материали от разкопки; 
- Работа по дисертация – допълване, уточняване и систематизиране на части от 
каталога. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Иванов. Плиска. Дворцов площад – СЗ. – АОР през 2010 г., София, 2011, с. 391 – 
393; 
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки в Дворцовия център на Плиска – 
Цитаделата. – АОР през 2010 г., София, 2011, с. 384 – 387, ISSN1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, С. Иванов. Сондажно изследване във Външния град на 
Плиска. – АОР през 2010 г., София, 2011, с. 402 – 403, ISSN1313-0889; 
- Я. Димитров, А. Аладжов, М. Инкова, С. Иванов. Проучване на могила №27 (землище 
на община Каспичан) в околностите на Плиска. – АОР през 2010 г., София, 2011, с. 403 
– 406, ISSN1313-0889; 
- П. Георгиев, Я. Димитров, Л. Дончева-Петкова, В. Григоров, А. Аладжов, С. Иванов, 
Хр. Стоянова, С. Стойчев, Р. Славчева. – Издиране на археологически обекти във 
Външния град на Плиска. – АОР през 2010 г., София, 2011, с. 542 – 543, ISSN1313-
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 2011 г. 
 
- 30 статии за проучватели на Ранносредновековната култура в Шуменско и за НИАР 
„Кабиюк”. – В: Енциклопедия Шуменска област, Издателство „Захарий Стоянов”, 
София, 2011 – ISBN 978-954-09-0627-0. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- П. Георгиев, С. Иванов. Вътрешно землено укрепление на Плиска. – Плиска-Преслав, 
т. 11 (15 комп. с.). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- Научно-популярна статия: Я. Димитров, С. Иванов. Дорцов център – Цитадела. – В: 
Българска археология 2010. Каталог към изложба. С., 2011, с. 74 – 75, ISBN 978-954-
9472-05-9. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
  
- Докладчик на комисия за определяне на режимите за опазване (границите и 
предписания) на територията на археологическата недвижимата културна ценност 
„Ранносредновековно землено укрепление „Кабиюк”, разположена в землищата на с. 
Коньовец, община Шумен и с. Върбак, община Хитрино, област Шумен. 28 – 31.03. 
2011 г., впоследствие обявено за НИАР; 
- Участие в работна среща по проблемите на Националните резервати, Областна управа 
Шумен, 16.09.2011 г. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Представяне на археологическите проучвания пред местни и национални медии 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Нещатен библиотекар; 
- Фотодокументиране на находки от археологически проучвания; 
- Компютърна обработка на планове, снимки и др. свързани с отчети и публикации. 
 
 

Станка Георгиева (лаборант-керамик) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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През 2011 г. дейността на керамичното ателие във Филиала на НАИМ при БАН 
в гр. Шумен беше насочена към полева обработка на керамичния материал от следните 
археологически обекти в НИАР – Плиска, НИАР – Велики Преслав и други обекти от 
Североизточна България: 
- Дворцов център – Плиска, р-л д-р Янко Димитров – прегледан керамичен материал и 
установени и реставрирани 2 керамични съда; 
- Дворцов площад – Плиска, р-л Станислав Иванов – прегледан предварително събран 
керамичен материал и възстановени 24 цели форми; 
- Югоизточна периферия – Плиска, р-л д-р Янко Димитров – прегледан масов материал, 
установени са фрагменти с букви и знаци, реставрирани частично 2 форми; 
- Дървена крепост – Плиска, р-л доц.д-р Павел Георгиев – прегледан масов материал от 
2011 г. и възстановени 9 цели форми; 
- Кръгла каменна площадка - Плиска, р-л д-р Андрей Аладжов, ССА – консултации при 
обработка на керамика и частично слепване на форми; 
- Обект № 41, Плиска, р-л доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ – слепване на цели форми (работи 
се в момента); 
- Манастир на Мостич - В. Преслав, р-л проф. дин К. Попконстантинов, ВТУ – 
възстановени 3 цели и 6 частично съда; 
- Адм. Сграда - В. Преслав, р-л Тонка Михайлова – прегледан керамичен материал, без 
реставрирани съдове; 
- Обект в м. Делидушка, край Преслав, р-л Кр. Стоева, АМ Велики Преслав – 
преглеждане на керамичен материал и частично възстановени форми; 
- Аул на хан Омуртаг, р-л Кремена Стоева, АМ-Велики Преслав, реставрация на 
отделни съдове и на стъклени мъниста от гробове; 
- Средновековно селище при с. Хърсово, Шуменска област, р-л д-р К. Константинов, 
ШУ – слепване на форми (работи се в момента); 
- Ранновизантийска крепост при гр. Бяла, Варненска област, р-л доц. д-р В. Йотов, 
РИМ-Варна – работа на място и възстановени 24 цели форми от различни епохи; 
- Манастир в м. Теке Караач, край Варна, р-л проф. К. Попконстантинов, ВТУ и доц. д-
р В. Плетньов, РИМ-Варна – възстановяване на 4 форми; 
- Дообработка на цели форми и преглеждане на масов керамичен материал от сезон 
2010 г. в Археологическа база – Плиска, на следните обекти: Дървена крепост; Дв. 
център; Дв. площад; Крепост при гр. Бяла; 
- Ремонт на цели съдове, частично или цялостно повредени при наводнението в Арх. 
База – Плиска през 2009 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Изпълняване на разнообразни задачи във връзка с функционирането на Филиала на 
НАИМ в Шумен и в Археологическа база на НАИМ в Плиска. 
 
 

инж. Светлозар Стоянов (проектант) 
   
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Старобългарско селище, м. Бадалъците, с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл. 
Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Константин Константинов – ШУ „Епископ Константин 
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Преславски”: Изграждане на геодезическа основа, полагане на работна план-квадратна 
мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания и разработване на техническа 
документация; 
- Аул на Хан Омуртаг, с. Хан Крум. Ръководител Кремена Стоева – АМ-Велики 
Преслав: - Полагане на работна план-квадратна мрежа, геодезически измервания и 
техническо заснемане на структури; 
- Владетелска църква, гр. Велики Преслав. Ръководител доц. д-р Маргарита Ваклинова 
– НАИМ-БАН: - Полагане на работна план-квадратна мрежа, геодезически измервания 
и техническо заснемане на структури; 
- Производствен център за металопластика, с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. 
Шумен. Ръководител доц. д-р Стела Дончева – РИМ-Шумен и НАИМ-БАН: - 
Изграждане на геодезическа основа, полагане на работна план-квадратна мрежа, 
техническо заснемане, геодезически измервания и разработване на техническа 
документация; 
- Патриаршия – северозападен сектор, гр. Велики Преслав. Ръководител Ангел 
Конаклиев – проект на НАИМ-БАН: - Полагане на работна план-квадратна мрежа, 
техническо заснемане, геодезически измервания и разработване на техническа 
документация; 
- Дворцов център – ЮЗ, гр. Велики Преслав. Ръководител доц. д-р Стойчо Бонев – 
НАИМ-БАН: - Техническо заснемане и геодезически измервания; 
- Дворцов център, гр. Велики Преслав. Ръководител д-р Тодор Балабанов – НАИМ-
БАН - Техническо заснемане и геодезически измервания; 
- Дървена крепост, гр. Плиска. Ръководител доц. д-р Павел Георгиев – НАИМ-БАН: 
- Техническо заснемане и геодезически измервания; 
- Административна сграда, гр. Велики Преслав. Ръководител Тонка Михайлова – 
НАИМ-БАН: Изграждане на работна геодезическа основа, полагане на работна план-
квадратна мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания и разработване на 
техническа документация; 
- Делидушка, гр. Велики Преслав. Ръководител Кремена Стоева – АМ-Велики Преслав: 
Полагане на работна план-квадратна мрежа и техническо заснемане на структури; 
- Обект 41, гр. Плиска. Ръководител доц. д-р Стоян Витлянов – ШУ „Епископ 
Константин Преславски”: Техническо заснемане, геодезически измервания и 
разработване на техническа документация. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в ХVІІІ „Епископ-Константинови четения” – „Vivat academia” – 19-20 май, 
гр. Шумен с доклад на тема: „Българската държавна администрация – структура и 
функции (юни 2007 г.)” (17 маш. стр.); 
- Участие в Пета национална научна конференция „От регионалното към националното 
– история, краезнание и музейно дело”, посветена на 140 години от възстановяване на 
самостоятелността на Българската православна църква и 135 години от Априлското 
въстание 1876 г. – 5-6 септември, гр. Полски Тръмбеш с доклад на тема: „Необходими 
логистични и инженерно-технически мероприятия за опазване на археологическото 
културно наследство в различните етапи на откриване, проучване и съхраняване” (7 
маш. стр.); 
- Участие в Национална научна конференция с международно участие „40 години 
Шуменски университет 1971-2011” – 13-14 септември, гр. Шумен с доклад на тема: 
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„Нива в администрациите и категория на длъжностите в българската държавна 
администрация (юни 2007 г.)” (8 маш. стр.); 
- Участие в Четвърта национална научна конференция „Търговище и търговищкия край 
в българската история”, посветена на 80-годишния юбилей на изтъкнатия български 
учен проф. Димитър Овчаров – 29-30 септември, гр. Търговище с доклад на тема: 
„Администрацията на изпълнителната власт в България – структура и функции (юни 
2007 г.)” (10 маш. стр.); 
- Участие в Научна конференция „Културното наследство на Варна” – 1 октомври, 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна с доклад на тема: „Необходимост от логистика в 
националната система по опазване на културно-историческото наследство на 
Република България” (7 маш. стр.); 
- Участие в Научна конференция с международно участие „Мениджмънтът в 
динамично променяща се среда за сигурност” – 30 ноември – 1 декември, НВУ „Васил 
Левски”, гр. Велико Търново с доклад на тема: „Инженерно-логистична осигуреност на 
музейните сгради” (7 маш. стр.). 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Св. Стоянов. Бележки върху архитектурно-геодезическото и картографско 
документиране на столицата Велики Преслав. – Историкии, 4, Шумен, 2011, 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 309-316 (12 маш. 
стр.). ISBN 978-954-577-493-5. 
 
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 2011 г. 
 
- Св. Стоянов. Необходимост от логистика в националната система по опазване на 
културно-историческото наследство на Република България. – Известия на Съюза на 
учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, 2011, Съюз на учените – 
Варна, 90-93 (7 маш. стр.). ISSN 1310-5833; 
- Св. Стоянов. Пътуванията в инфраструктурата на Шумен (1992-1996 г.). – Оттука 
започва България, Шумен, 2011, Университетско издателство „Епископ Константин 
Преславски”, 694-706 (26 маш. стр.). ISBN 978-954-577-588-8. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Св. Стоянов. Администрацията на изпълнителната власт в България – структура и 
функции (юни 2007 г.). – Сборник от Четвърта национална научна конференция 
„Търговище и търговищкия край в българската история”, посветена на 80-годишния 
юбилей на изтъкнатия български учен проф. Димитър Овчаров – 29-30 септември, гр. 
Търговище (10 маш. стр.); 
- Св. Стоянов. Българската държавна администрация – структура и функции (юни 2007 
г.). – Сборник от ХVІІІ „Епископ-Константинови четения” – „Vivat academia” – 19-20 
май, гр. Шумен (17 маш. стр.); 
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- Св. Стоянов. Необходими логистични и инженерно-технически мероприятия за 
опазване на археологическото културно наследство в различните етапи на откриване, 
проучване и съхраняване. – Сборник от Пета национална научна конференция „От 
регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело”, посветена на 
140 години от възстановяване на самостоятелността на Българската православна църква 
и 135 години от Априлското въстание 1876 г. – 5-6 септември, гр. Полски Тръмбеш (7 
маш. стр.); 
- Св. Стоянов. Нива в администрациите и категория на длъжностите в българската 
държавна администрация (юни 2007 г.). – Сборник от Национална научна конференция 
с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” – 13-14 
септември, гр. Шумен (8 маш. стр.); 
- Св. Стоянов. Инженерно-логистична осигуреност на музейните сгради. – Сборник от 
Научна конференция с международно участие „Мениджмънтът в динамично 
променяща се среда за сигурност” – 30 ноември – 1 декември, НВУ „Васил Левски”, гр. 
Велико Търново (7 маш. стр., сертификат). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Защитена образователно-квалификационна степен „Магистър-инженер логистик” по 
5.2.0. „Технически науки, производство и строителство”, специалност „Инженерна 
логистика”. Тема на дипломната работа: „Логистични системи за откриване, опазване и 
съхраняване на културно-историческото наследство на Република България”. 
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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 
 
- Разкопки на крепостта Трапезица „Сектор Югозапад” по договор между НАИМ при 
БАН и Министерство на културата; разходвана сума: 21 000 лв. 

Времетраене: 1 август – 14 октомври: 
Резултати: Проучваният сектор е в югозападната, най-ниската част и достъпна 

част на крепостта. Разкопките започнаха през 2009 г., като досега те обхващат площ от 
около 1,00- 1,25 дка. Основната задача, поставена от МК, е максимално разкриване на 
крепостната стена и прилежащите терени към нея с видимост от площада пред хълма 
Царевец. 

До 2011 г. е разкрита солидна крепостна стена на протежение от ок. 35 – 40 м с 
неизвестна трета досега порта с проход и стълбище. Крепостната стена е много добре 
запазена, с шир. от 2,70 – 2,80 м и оригинален градеж от вътрешната страна до 3,50 – 
3,80 м. Стената е градена само от обработена камъни с плътен градеж („опус 
квадратум”), споени с бял хоросан, както и сантрачна система от дебели греди. В тази 
най-ниска и достъпна част на крепостта датировката на изграждането на стената се 
отнася към времето на византийския император Мануил І Комнин (1143 – 1180), като 
към 1187 – 1190 г. тя е допълнително укрепена от българските власти, когато Търново 
вече е столица на българската държава. Към вътрешното лице на стената са разкрити 
части от по-късни жилищни сгради, с датировка след 1230 г. Най-ранните следи, главно 
керамика, от обитаване на човека на тази тераса от хълма, са от времето на късния 
халколит (3800 – 3600 г. пр. Хр.), както от къснобронзовата епоха (ХІІІ – Х ІІ в – пр. 
Хр.), ранножелязната епоха (ІХ – VІІ в.) и късножелязната епоха (V-ІV в. пр. Хр.). 
Откриват се също следи от голямото тракийско селище от времето на римското 
владичество ІІ – V в., предимно бронзови монети и отделни фрагменти керамика От 
ранновизантийския период (VІ – VІІ в.) има незначителни следи. 

През 2011 г. разкопките започнаха на 1 август и продължиха до 14 октомври. 
Проучване продължи в северозападна посока по протежението на стената. Бяха 
разкрити още 35 м от крепостната стена, както и неизвестно досега крепостно 
съоръжение. То е с правоъгълен план, оформено като бойна площадка, с дължина 19,5 
м, излизащо пред стената на 3,50 – 5,20 м, подобно на кула. От външната си страна тази 
неизвестна кула е запазена на височина 5,80 – 6,00 м и шир. до 5,20 м. И в този участък 
стената е с плътен градеж от големи обработени камъни, някои от тях с размери 0,60 – 
1,10 м, фундирана върху материковата варовикова скала. От вътрешната страна стената 
е много добре запазена с оригинален градеж до 3,30 – 3,50 м. При направения сондаж 
се установи, че вътрешното лице е положено не върху скалата, а върху културни 
наслоявания от по-ранни времена, но върху подложка от бял едрозърнест хоросан с деб. 
0,10 – 0,15 м. В източната част на тази площадка-кула, с квадратура от ок. 70-80 кв. м, 
на нивото на хоросановата площадка се разкри напълно запазен отвор (барбукан) за 
отвеждане на атмосферните води през крепостната стена. Барбуканът, заедно с 
останалата отводнителна крепостна система, са предварително планирани и 
геодезически трасирани, тъй като това е най-ниското място в този участък. страна на 
На ок. 0,5 м, източно от него, на нивото на човешки ръст, върху камък от стената със 
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сравнително гладка повърхност, е запазен графит на старобългарски език на два реда, 
чийто разчитане предстои, но явно се отнася за лично име. И в новоразкритото трасе на 
стена с дълж. към 30- 35 м не бяха открити нито една запазена цяла тухла. 

От вътрешната страна на стената, в рамките на бойната площадка-кула, се 
разкри много добре запазена двуделна сграда с размери 7,0 х 6,0 м. Към всяко 
помещение е направен вход с праг и с по едно стъпало от вътрешната част. Зидовете, с 
шир. 0,55-0,60 м, имат много добра зидария от по-дребни полуобработени плочести 
камъни със запазена височина до 1,00 м. Тази сграда е вкопана в по-ранни културни 
наслоявания и се явява твърде по-късно от крепостната стена. Според намерената 
керамика, предимно от ХІV в. и няколкото медни монети (Иван Александър с Теодора 
ІІ (1347 – 1371) (3 екз.) и на Иван Шишман (1371 – 1395), сградата е е построена към 
края на 40- те години на ХІV в. и използвана до към 1385 – 1390 г., но не за жилищни 
нужди, а вероятно като за склад, тъй като намерената керамика е сравнително малко и 
твърде начупена. Сградата е била с дървен покрив, тъй като се откриха десетки големи 
и малки ковани железни гвоздеи и скоби. Към края на ХІV в. върху част от нея е 
изградена друга сграда, но от нейните зидове са запазени само два реда вторично 
използвани камъни от крепостната стена. 

Разкритата и много добре запазена, неизвестна досега солидна правоъгълна 
площадка-кула с размери 19,5 х 3,5 – 5,20 м и запазена височина в оригинал до 6,0 м, 
върху която е могло да се разположи войскова част от най-малко 60-70 войника, била 
предвидена да отбранява подстъпите към най-ниската и достъпна част на крепостта 
Трапезица. От източната й част е била защитавана портата с проход и стълбище, а от 
западната – неразкритата напречна крепостна стена със стълбище, стигаща до р. Янтра 
и използвана за водоснабдяване на част от населението в крепостта. Това съоръжение е 
регистрирано в нач. на ХХ в. от чешкия археолог Карел Шкорпил и представлява 
задача за следващия сезон. Вероятно тази солидна отбранителна система е била 
изградена и заради важната църква, в която са се пазели от 1195 г. до 1393 г. мощите на 
Св. Йоан Рилски, пренесени от цар Иван Асен І от Сердика и положени в крепостта 
Трапезица. Църква (№8) отстои на ок. 40-50 м от новоразкритата площадка-кула. От 
трите сезона трасето на стената в този участък на Трапезица е разкрито на ок. 65-70 м. и 
се намира в добро състояние. Целият участък, с портата, прохода, стълбището и новата 
площадка-кула, могат да послужат като образец не само при тяхното обемно 
възстановяване, но и на други части от крепостта Трапезица. 

През този сезон от движимите находки правят впечатление откритите 15 
железни стрели с различна форма и предназначение – бойни, бронебойни, ловни, за 
развлечение; неизвестни досега керамични глазирани квадратни модули (плочки) за 
подова мозайка, сребърен масивен пръстен (тегло 14,5 г), стеатитово кръстче с надпис; 
пластина от процесиен кръст с позлата и многобройни части от съдове, тип „сграфито”. 
Намерените монети са 130 бр., предимно медни и билонови. Една от тях е на цар Иван 
Асен ІІ (1218 – 1241), една от най-редките български емисии, много добре запазена. От 
близо 14 000 средновековни монети, намерени в Търново, това е четвъртият екземпляр 
монета на цар Иван Асен ІІ. Освен керамика от ХІІІ и ХІV в., са намерени и части от 
глинени съдове от ХІ- ХІІ в., както и от времето на тракийското селище от ІХ – VІІ в. 
пр. Хр. 

Получените данни за крепостната стена и изградените към нея съоръжения още 
повече утвърждават мнението, че хълмът е укрепен като самостоятелна военно-
гарнизонна крепост със свой стратег при византийското управление на града към 1170 
– 1175 г. Това нейно предназначение и функциониране било запазено при първите 
Асеневци, които издигнали в нея нови кули или подсилили крепостната стена. Едва при 
цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241), от 1230 г. насетне, когато България придобила 
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първенствуващо политическо надмощие над всички държави от Европейския югоизток, 
отпаднала временно военната заплаха от юг и тогава в крепостта Трапезица било 
разрешено настаняването на цивилно население и изграждането на жилищни и други 
сгради, които до нач. ХV в. са в няколко строителни периода. 

През следващия сезон проучванията, при евентуално финансиране от 
Министерството на културата, отново ще бъдат насочени към разкриването на трасето 
на стената и евентуалното намиране на напречната стена към р. Янтра. 
 
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 – 1391 
г. – събиране и анализ на единични и колективни монетни находки от страната; 
- Подготвена за печат монетните находки от общия колективен проект „Светилището 
при с. Татул, Кърджалийска област, (р-л проф. Н. Овчаров, НАИМ при БАН, гр. 
София), 20 с.; 
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 400 екз.) от обект 
„Перперикон”, Кърджалийска област, сезон 2009 г., с р-л проф. Н. Овчаров (НАИМ при 
БАН) за пълното им публикуване (досега от 2002 г. са идентифицирани и анализирани 
първично ок. 3000 екз.); 
- Идентификация на единични 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 2011 г., за окончателното им публикуване (общо към 700 екз.); 
ръководители проф. Н. Овчаров (НАИМ при БАН, София) и доц. Х. Вачев (РИМ, В. 
Търново); 
- Идентификация на единични и колективни находки (общо 554 екз.) от обект „Сектор 
Южен – Трапезица”, В. Търново, сезон 2011 г., р-л гл. ас. д-р Д. Рабовянов за бъдещо 
цялостно публикуване на нумизматичния материал от крепостта Трапезица; 
- Участие в разработването на спечелен от МОНМ проект в размер на 300 хил. лева 
(екип от 10 члена – от НАИМ, СУ, НИМ и РИМ, В. Търново) с ръководител чл.кор. 
проф. дин Йорданка Юрукова на тема „Метаморфози и устойчиви модели в 
иконографията на монети и паметници от Античността и Средновековието – образи на 
религиозната и културна идентичност” (2009 – 2011 г.). 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие с доклад в 22 международен конгрес по византийски изследвания, София, 22 
– 27 август, „Монетите на византийската династия Палеолози в паричното обръщение 
на Търново в периода 1261 – 1393 г.; 
- Участие в научна конференция цар Калоян и император Балдуин – двете лица на една 
велика епоха”, организирана от сп. Будител, Великият приорат на ордена на рицарите-
тамплиери в България, Институт за изследване на Средновековието, България, 
Фондация „Св. Княз Борис-Михаил” и община В. Търново с доклад: „Фамилията Врана 
и първите латински императори”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
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2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Фамилията Врана и първите латински императори. – Будител, юли-септември 2011, 
37- 43, ISSN- 1312- 7829. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Колективна находка с монети на цар Константин Асен от Велико Търново – 
Годишник Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6 с. за 2011 г. 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Монетите на византийската династия Палеолози в паричното обръщение на Търново в 
периода 1261 – 1393 г., В: Proceeding of the 22nd International Congress of Byzantine 
Studies, Sofia, 22 – 27 August 2011, Volume II, 253-254, Sofia, 2011,ISBN 978- 954-8536-
04- 2; 
- Средновековен град Трапезица „сектор Югозапад”. – В: АОР през 2010 г., 444 – 446, 
София, 2011, ISSN: 1313-0889. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Непубликуван тип медна монета на Палеолозите от ХІV в., 10 с. – за сборник в памет 
на проф. Рашо Рашев, издание на НАИМ; 
- Редки медни монети на никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1222 – 1254), 
открити в средновековния град Перперикон, 11 с. – за юбилеен сборник в чест 80 
годишнината на проф. Димитър Овчаров, издание на НАИМ. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.1. Лекции 
 
- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011 г. – 45 
часа; 
 - Антична нумизматика с магистри, І-ва година, археология, ВТУ С. св. Кирил и 
Методий”, 2011 г., 20 часа; 
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, 2011 г., 45 часа; 
 - Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), ІІІ курс археология, ВТУ, Св. 
св. Кирил и Методий”, 2011, 45 часа; 
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), магистри ІІ-ра година, ВТУ 
„Св.св. Кирил и Методий”, 2011 г., 20 часа; 
- Антична и средновековна нумизматика, ІІІ курс, специалност „Археология”, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски”, 2011 г., 30 часа. 
Общо лекции – 205 часа  
Упражнения  
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- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30 часа;  
 - б. 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., с успешно защитена тема през 2011 г. „Нагръдни икони и медальони, открити 
по българските земи (ХІ – ХІV в.); 
- Семинар със студенти, специалност „история”, ІІ курс задочно обучение, ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” на крепостта Трапезица – м. септември- 2 групи; 
- Член на НС на НАИМ при БАН, София. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ при БАН, София; 
- Председател на постоянна комисия за предаване на нумизматичния фонд на НАИМ 
при БАН, София; 
- Член на инвентаризационна комисия на нумизматичния фонд на НАИМ при БАН. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Писмено мнение относно дисертацията на Алена Тенчова, редовен докторант към 
НАИМ при БАН, София на тема: „Монетна циркулация през VІ-VІІ век в днешна 
Югоизточна България” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”; 
- Нумизматична експертиза на 51 антични и средновековни монети по ЗМ №1140/2011 
г. на РПУ, гр. В. Търново; 
- Нумизматична експертиза на 1200 средновековни и модерни монети по ДСБ на РПУ 
гр. Козлодуй от 2011 г.; 
- Нумизматична експертиза на 10 антични и средновековни монети по ДСБ 27/2011 г. 
на ОДП, гр. Кърджали; 
- Нумизматична експертиза на 3 сребърни испански монети от 1741 г. по ВНОХД 
747/2011 г. на Софийски апелативен съд, VІІ наказателно отделение. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Член на Редакционна колегия на годишник „Нумизматика, сфрагистика и 
епиграфика”, издание на НАИМ при БАН, гр. София. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
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- Самостоятелна пресконференция пред БТА за откриване на археологическия сезон и 
работата на Филиала на НАИМ при БАН, В. Търново пред 2011 г.; 
- 2 самостоятелни предавания в Българска национална телевизия; 
1 самостоятелно участие с историко-археологическа тематика в BTV, „Нека говорят с 
Росен Петров”; 
- 2 самостоятелни предавания на археологическа тематика в Българска национална 
телевизия; 
- 2 самостоятелни участия на археологическа тематика в телевизия „Европа”; 
- 4 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия 
„Видеосат”, В. Търново; 
- 4 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия „Евроком 
Царевец”, В. Търново; 
- 4 интервюта в регионален вестник „Янтра днес”; 
- 2 интервюта в регионален вестник „Борба”; 
- 2 интервю пред БТА; 
- 4 интервюта пред агенция „Фокус”; 
- 2 интервюта пред Национално радио, програма „Хоризонт” и 1 самостоятелно 
участие; 
- 1 интервю пред НР „Дарик”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Филиал на НАИМ при БАН, гр. Велико Търново. 
 
 

гл. ас. д-р Деян Рабовянов (секретар на филиала) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Научен ръководител на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Южен” във 
Велико Търново. Времетраене: от 21 юли до 21 септември 2011 г. Допроучени бяха 12 
квадрата с площ 300 кв.м, и бяха отворени 5 нови квадрата с площ 125 кв. м. В дебелите 
културни наслоявания (от 0,70 до 1,80 м) бяха проучени многобройни археологически 
структури от три хронологически периода. В кв. CLVIII1, 2, 5, върху повърхността на 
материковата скала бяха проучени и документирани негативите (във вид на дупки от 
колове и траншеи, врязани в скалата) на две жилища от периода на късния халколит. Бе 
изчерпан и пласт от Ранножелязната епоха на дълбочина 0,60-1,10/1,70 м. В него се 
разкриха останки от жилища и други структури във вид на подови нива, огнища, дупки 
от колове и пещ, около които бяха намерени 8 цели съда от преходния период между 
Ранножелязната и Късножелязната епоха. 

В пластовете от Ранножелязната епоха и Късния халколит, по цялата проучвана 
площ в рамките на 17 работни квадрата (425 кв.м), бяха изследвани голям брой 
структури от периода на Второто българско царство и изчерпан дебел средновековен 
пласт (на дълбочина 0,10-0,50/0,70 м). Бяха проучени 33 средновековни ями за смет, 
повечето от тях с големи размери (с диаметър 1,20-1,40 м и дълбочина 1,00 – 1,40 м), 
като долната част на 25 от тях бе вкопана от 0,10 до 0,50 м в материковата скала. В 
същия хоризонт бяха проучени и три средновековни гроба и други структури – 5 
огнища, две подови нива и разрушена пещ; 
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- Заместник ръководител на теренни обходи с цел издирване на археологически обекти 
в обсега на 50 метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровода 
Набуко в землищата между селата Паламарца и Бутово, община Попово, област 
Търговище, община Бяла, област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и 
Павликени, област Велико Търново. Проведени през месец април 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Early Medieval Sword Gards from Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica, XV, 2, 2011, 73-86. 
 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Medieval defensive armour from the Royal palace in Bulgarian capital Tarnovgrad. – Acta 
Militaria Mediaevalia (съвместно със Станимир Димитров). 
 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – Сектор Южен”. 
– Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 441-444. (съвместно с 
Жулиета Гюлева) ISSN 1313-0889. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Средновековни предпазители за меч от България. – Приноси към българската 
археология, VII; 
- Костени апликации за колчан от средновековния град Трапезица. – Археология, 2011, 
кн. 2. 
 
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 2011 г. 
 
- Проучванe на тракийското селище на хълма Трапезица. – Проблеми и изследвания на 
тракийската култура. Том 5. Казанлък, 2011, 70-86. (съвместно с гл.ас. д-р Христо 
Попов). ISSN 1312-8256; 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- 2 интервюта за вестниците „Борба” и „Янтра днес” във връзка с археологическите 
разкопки на Трапезица; 
- 2 участия в телевизионни предавания за телевизии и Видеосат – В. Търново и 
Евроком – В. Търново във връзка с археологическите разкопки на Трапезица; 
- Публична лекция пред студенти специалност История от ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” на хълма Трапезица за археологическите разкопки провеждани там. 
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Научен секретар на НАИМ при БАН – Филиал В. Търново. 
 
 

доц. д-р Мирко Робов 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- „Средновековният килифаревски манастир”. Монография. Продължена работа по 
каталога. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- „Водоснабдяването на търновските столични крепости”. Национален военен 
университет «Васил Левски». Годишна университетска научна конференция, 23-24 юни 
2011 г.  
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- „Водоснабдяването на търновските столични крепости». Сборник доклади от 
годишната университетска научна конференция с международно участие, т. 8. ISSN 
1314-1937, с. 79-90; 
- „Югоизточната крепостна стена на Трапезица”. България, българите и Европа – мит, 
история, съвремие. Т.4, Велико Търново, 2011, с.403-413. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- „Водоснабдяването на търновските столични крепости”. Национален военен 
университет „Васил Левски”. Годишна университетска научна конференция – 23-24 
юни 2011 г. 
 
4.3. Организирани школи или семинари 
 
- М. май 2011 г., гр. Хисар, семинар, организиран от Общински съвет Хисар: 
„Общински политики за културно-историческото наследство”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
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- 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 
 
- Общо 23 участия в: кабелно радио Велико Търново, кабелни телевизии „Евроком 
царевец”, „Видеосат”, радио „Фокус”, Дарик радио, вестник „Труд”, вестник „24 
часа”/притурка „Ятрус”, вестник „Борба”, вестник „Янтра днес”. 
 
 

доц. д-р Константин Тотев 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Ръководих разкопки в южния двор на манастира Великата лавра „Св. 40 мъченици” на 
обект „ЦЪРКВА И БАНЯ” (4 месеца със средства на НИМ). 

Работният екип се състоеше от: ръководител – К. Тотев от НАИМ при БАН; зам. 
ръководители – П. Караилиев (АМ – Раднево), Е. Дерменджиев (РИМ – В.Търново) и 
членове: В. Русева (антропологически изследвания), Д. Косева – консервация на 
стенописи, С. Бояджиев, И. Григоров – тех. заснимане. 

Археологическите проучвания се проведоха южно от средновековната църква и 
котелното помещение на банята. Разкрити са 21 гроба от следстоличен некропол. В 
някои от тях са открити накити и погребални съдове от ХV – ХVІІ в. Регистрирани са 
следи от две полувкопани жилища. Едното остава под основите на банята, а другото - в 
източния профил на обекта на дълбочина 4,80 м. от тротоарната настилка на 
асфалтовия път. Открити са 600 стенописни фрагменти от декорацията на 
средновековния храм. 
- През археологически сезон 2011 г. в рамките на три месеца проведох археологически 
проучвания на обект СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ТРАПЕЗИЦА – СЕКТОР СЕВЕР. 

Работният екип се състоеше от: ръководител – К. Тотев от НАИМ при БАН; зам. 
ръководители – П. Караилиев (АМ-Раднево), Е. Дерменджиев (РИМ - В. Търново) и 
членове: В. Русева (антропологически изследвания), Д. Косева – консервация на 
стенописи, Б. Борисов – консервация на каменна пластика, В. Славова – компютърна 
обработка, Н. Тодоров-ръководител на екип алпинисти, Н. Тодорова и Н. Петрова – тех. 
документация, С.Бояджиев, И. Григоров – тех. заснимане. 
 Обем на извършената работа и резултати: 
 Разкопките се проведоха планирано в няколко участъка на сектора, обозначени в 
работната програма, на площ около 0,32 дка. Достигна се дълбочина от 0,30 м до 1 м.  

Източна крепостна стена. 
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Разкопани са около 70 м от външното лице на крепостната стена, като запазената 
й височина е от 0,50 м до 1 м. Разчистен е скалният венец пред нея. Засега се очертава 1 
бойна кула с правоъгълна форма и може би втора кула с полукръгла форма. 

Улица. 
Продължи проучването на улицата край Източната крепостна стена. Отнемат се 

насипите от камъни, хоросан, фрагменти от стенописи и пръст върху нейното трасе, 
получени при събарянето на църква №2 и разкопките от края на 19 в. и първата 
половина на 20 в., които имат височина до 2,20 м. Разкрит е сектор от улицата с 
дължина 15 м и ширина от 2 до 5 м източно от църква № 2. 

Открити са около 5000 стенописни фрагмента с различна площ и форма, върху 
които са запазени изображения от одежди, нимбове, лица, буквени знаци и 
орнаментална украса и фонове. Те произхождат от пласт от разрушения, наситен с 
тухли, керемиди, детайли от керамо-пластична украса и бигорни блокчета от сводовата 
конструкция, интериора и екстериора на храма. Живописта на отделни места е 
двуслойна, което показва, че към втората половина на ХІV в. е положен втори 
живописен слой във връзка с някакво преустройство или подновяване на храма. 

Некропол на църква №2. 
Започнаха разкопките на участъка от некропола на църква №2, разположен от 

южната й страна. Разкрити са 55 гроба с разнообразен инвентар – различни накити, 
копчета, текстил, монети, тухли с надписи, керамични съдове. Общата площ, на която 
се работи в некропола е 200 м2 , като дълбочината на културния пласт е от 0,30 м до 1 м. 

При югоизточния ъгъл на църква №2 се откри малко помещение, плочник и 
подпорна стена. Зидовете са направени от камък и са споени с глина. 

Долепени към южната фасада на църква №2 се разкриха 2 стени, споени с 
хоросан, от масивна постройка с неуточнено засега предназначение. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие с доклад в 22 Международен конгрес за византийски изследвания. София, 22 
– 27 август. – Medieval frescoes of the Archaeological excavations accomplished in Veliko 
Tarnovo. – In 22 nd International Congress of Byzantine Studies, Voll. II, 2011 (съавт. Д. 
Косева) 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици. 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- About a Group of Thessalonican Eulogia – Encolpions. – Годишник на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания „Ив. 
Дуйчев”, т. 97 (16), С., 2011, с. 85 – 111, ил. на с. 432-437; 
- Два сребърни еноклпиона от България. – Археология, 1-2, 2011, 106-113. (съавт. И. 
Кънев); 
- Ампула от Светите земи, открита във Велики Преслав. – Археология, 3-4, LI, 2010, с. 
129 – 133; 
- Средновековни фрески, открити при разкопките във Велико Търново. – В: Проблеми на 
изкуството, 2, 2011, 48-57 [съавт. Д. Косева]; 



208 
 

- Стъклен съд от реликварийната камера на новооткритата църква №19 на хълма 
Трапезица. – В: Извест. на Националния исторически музей, т. ХХІІІ, 2011, 98-104; 
- Процесиен кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. – В: Известия на 
Регионалния исторически музей – В. Търново, т. ХХVІ, 2011; 
- Реликви от новооткрита църква на хълма Трапезица. – Будител, 3(17) 2010, 25-31; 
- Археолози разкриха двореца на Трапезица. – Будител, 2(20) 2011, 80-89; 
- 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. 
 
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 2011 г. 
 
- Византийски печати-инталии от Средновековна България (добавки и корекции). – В: 
Сб. От тук започва България, Шумен, 2011, 371-384, табл. І 1-12, ІІ 1-2. 
- Творби на християнския култ от църква №19 на крепостта Трапезица. – В: Сб. 
България, българите и Европа – мит, история, съвремие., т. ІV, 414-439, В.Търново, 2011 
[съавт. Д. Косева]. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- 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. 1., Фабер, В. 
Търново, 2011, 282 стр., 53 цв. Таблици и 185 фотографии [съавт. Е. Дерменджиев, П. 
Караилиев, Д. Косева]; 
- Thessalonican Eulogia found in Bulgaria. Lead Ampules, Encolpia and Icons from the 12th – 
15th centuries.Faber, Veliko Tarnovo. 2011 (203 стр.; 201 бр. чернобели илюстрации и 103 
графични илюстрации.); 
- Византийско изкуство. Християнски реликви от Варненско ХІ – ХІV в. Варна, 2011.; 
Byzantine Art. Christian Relics from Varna Region 11th – 14th centuries. Varna, 2011. (200 
стр.; 51 цв. илюстрации в текста и каталог с 33 цв. илюстрации), (в съавт. В.Плетньов). 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 
- 20 статии и интервюта в местни и централни вестници. 
 
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, 2011 г.; 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В. Търново, м. май, 2011 г.; 
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- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В. Търново, м. октомври, 2011 г.; 
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на 
хълма Трапезица във В. Търново, м. ноември, 2011 г. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на НС на НАИМ. 
 
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. 
 
 

ас. Мария Долмова-Лукановска 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Работа по проект: Средновековна крепост Трапезица – Сектор Югоизток. Обработка 
на придобитите материали. Изготвяне на научна и фотодокументация. Предаване на 
археологически находки с пол. инв. номера на РИМ В. Търново за постоянно 
съхранение и експониране; 
- Работа по проект: ЗИКИДЕВА – ТЪРНОВО/ГРАДЪТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ/. 
Монографско изследване. Без финансиране. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси 
 
а) В страната 
 
- Пета научна конференция „От регионалното към националното” в гр. Полски 
Тръмбеш, 5-6.09.2011 г., представих доклад „Тракийската керамика от крепостта 
Трапезица”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Археологически разкопки в средновековна крепост 
Трапезица – Сектор Югоизток. – АОР за 2010 г. С., 2011, 184-187. 
- М. Долмова-Лукановска. Църковната живопис на Трапезица. – ИРИМ Русе, т. ХІV, 
2011, 45-56. 
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- М. Долмова-Лукановска. Битова керамика от крепостта Зикидева в гр. В. Търново. – 
ИРИМ В. Търново, т. ХХІV/ХХV, 2011, 149-157. 
 
2.2. Научни пубикации в пълен текст в сборници от конгреси, както и тематични 
сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Църковната архитектура в крепостта Трапезица. – Сб. От 
регионалното към националното. В. Търново, 2011, 184-199. 
- М. Долмова-Лукановска, Хр. Харитонов. Нумизматичен принос за стратиграфията на 
крепостта Трапезица. – Юбил. Сборник в чест на 70-годишнина на проф. И. Карайотов. 
Шумен, 2011. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Долмова-Лукановска. Тракийската керамика от крепостта Трапезица. – Сб. От 
регионалното към националното. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
 
- М. Долмова-Лукановска. Търновските царе /Инсигнии, церемонии, дворец/. В. 
Търново, 2011, 1-260. ISBN: 978-954-400-419-4.  
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II.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ 
 
 

гл. ас. д-р Здравко Димитров (ръководител на отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- 11 юли – 22 септември 2011 г.: заместник-ръководител на редовните археологически 
разкопки на Акропола на Перперикон. Завършиха проучванията в сектор „Южен 
склон”и бяха продължени изследванията в сектор „Изток”. 
 
1.2. Други изследователски теми: 

 
- Анализ и изследване на връзките и взаимните влияния в архитектурните украси и 
форми от областта Атика, Гърция и Римска Тракия. Извършено на базата на научен 
проект, реализиран в Американската школа за Класически изследвания: 27.03 – 
27.06.2011 г. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 
- Шеста научна конференция „Долината на тракийските царе – Проблеми на 
тракийската култура”. 02-03.09.2011 г., Казанлък. Тема на доклада: „Последните 
открития при разкопките на Южния склон на Акропола на Перперикон”. 
 
б) В чужбина 
 
- 03-06.06.2011 г. международен симпозиум „Ниш и Византия”, гр. Ниш, Република 
Сърбия. Two figural capitals from the late Antiquity in National Archaeological Museum-
Sofia. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г.: 
 
- Z. Dimitrov. The evolution of the Corinthian order in the Greek colony Messambria 
(Nessebar) during the Hellenistic period. – In: Bulletin Instrumentum, vol. 32, December 
2010, р. 10-11. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г.: 
 
- З. Димитров. Антична строителна керамика от Татул. – В: Археология, 2011, кн. 2. 
 
2.2.2. У нас 
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г.: 
 
- З. Димитров. Амфитеатър в Дуросторум (?). – In: Studia Archaeologica Univesitatis 
Serdicensis, Suppl. V (= Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae 
Angelova), изд. „Фабер”, София, 2010, 327-340, ISSN: 1312-7284; 
- Н. Овчаров, З. Димитров, Кр. Лещаков. Тракийски алтари от Перперикон. – В: 
Проблеми и изследвания на тракийската култура 5, изд. «Ирита» - Казанлък, Казанлък, 
2011, 24-42, ISBN: 1312-8256; 
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на 
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2010 г., изд. „Авангард”, 
София, 2011, 453-456, ISSN: 1313-0889; 
- З. Димитров, М. Тонкова. Археологически разкопки на обект: Каракочова могила, с. 
Братя Даскалови, Чирпанско. – Археологически открития и разкопки през 2010 г., изд. 
„Авангард”, София, 2011, 231-234, ISSN: 1313-0889; 
- З. Димитров, М. Тонкова Археологически разкопки на обект: Читашка могила, с. 
Братя Даскалови, Чирпанско – Археологически открития и разкопки през 2010 г., изд. 
„Авангард”, София, 2011, 234-236, ISSN: 1313-0889; 
- З. Димитров. Българска археология 2010”. – В: Списание „Наука”, т. ХХІ, кн. 2, изд. 
„Съюз на учените в България”, печатница на СУБ, София, 2011, 49-52, ISSN: 0861-3362 
- З. Димитров. Архитектурни детайли от община Братя Даскалови – сведения за 
античната селищна система в района на Чирпанските възвишения. – В: Трако-римски 
династичен център в района на Чирпанските възвишения, София, 2011, 122-126; 
- З. Димитров. Археологически разкопки на Читашката могила, с. Братя Даскалови, 
Старозагорско. – В: Трако-римски династичен център в района на Чирпанските 
възвишения, София, 2011, 54-59; 
- З. Димитров. Археологически проучвания на Каракочова могила, с. Братя Даскалови, 
Старозагорско. – В: Трако-римски династичен център в района на Чирпанските 
възвишения, София, 2011, 36-43. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г.: 
 
- З. Димитров. Развитие на архитектурните ордери в региона на Долнодунавския лимес 
(I-III в.). – Сборник посветен на Международния лимес конгрес, който ще бъда 
организиран в България, Русе, Септември 2012 г.; 
- Z. Dimitrov Здравко Димитров, Two figural capitals from the late Antiquity in National 
Archaeological Museum-Sofia. – In: Proceedings from the International Symposium “NIS 
AND BYZANTIUM X. Niš – Martyriopolis and Imperial City” (held in Nish, Serbia, June 
2011), in print. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
- В периода 27 март – 27 юни 2011 г. работих по научен проект, спечелен в конкурс на 
Фондация «Андрю Мелън», в Американската школа за класически изследвания в 
Атина, Гърция. Проектът на тема: „Атически влияния в архитектурата на Римска 
Тракия” включваше изследване на архитектурните паметници от Атина, Елевсин, 
Коринт и представителните паметници от Августа Траяна, Филипопол, Никополис ад 
Иструм и др. Програмата завърши с изнасянето на публична лекция пред 
Американската школа в Атина и подготвяне на публикация за периодично издание на 
изследователския център (списание „Хесперия”). 
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Комисии за оценка на находки в НАИМ-БАН; 
- Вътрешни комисии в НАИМ-БАН. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в репортажи за новинарските емисии на Канал 1, BTV, Нова Телевизия, други 
кабелни телевизии и печатни издания във връзка с лятната археологическа кампания на 
Скален град „Перперикон”; 
- Участие в пресконференции в БТА и залата на НАИМ-БАН във връзка с ІV 
Национална археологическа изложба „Българска археология 2010” и проучванията на 
Перперикон; 
- Участие в предаването „Бащино огнище” на телевизия Планета. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие във Временни изложби на НАИМ-БАН през 2011 г.; 
- Ежедневна музейна дейност в НАИМ-БАН; 
- Подновяване на музейния реквизит – изготвяне на проект за нови експозиционни 
витрини; 
- Куратор на новата изложба „Българска археология 2011” (= V Национална 
археологическа изложба), която ще бъде открита на 14.02.2011 г. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие във вътрешноведомствени комисии в НАИМ-БАН, свързани с постоянната 
административна работа на институцията и в частност на дейността на отдел 
“Експозиции” (разглеждане на оферти за изпълнители на поръчки за текущите нужди 
на Музея и около организирането на музейните изложби през 2011 г.); 
- Административна дейност като завеждащ отдел „Експозиции” на НАИМ-БАН; 
- Член на Директорския съвет на НАИМ-БАН; 
- Член на Музейния съвет на НАИМ-БАН; 
- Член на Общото събрание на учените на НАИМ-БАН. 
 
 

Бисера Томова (секретар на отдела) 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Томова. Два накита от съкровището от с. Копиловци, Монтанско. Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, 251-262 ISSN 1312-5532. 

 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
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- 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 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Томова. Плетенето през средновековието. – В: Оттука започва България 2011, 459-
468 ISBN 978-954-577-588-8. 
 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- 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 2011\. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- К. Бояджиев, П. Андреева, Б. Томова. Археологически институт с музей. Българска 
наука, бр. 43, Декември 2011 г. http://www.nauka.bg/; 
- M. Vaklinova, B. Tomova, Y. Gatev, S. Goryanova, K. Melamed. Bulgaria in the Byzantine 
world. Exhibition, Sofia 2011, NAIM-BAS ISBN 978-954-9472-10-3. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участник в организирането и подготовката на временна изложба „Българска 
археология 2010”, подбор на находките, аранжиране на витрините ръководител гл. ас. 
д-р Здравко Димитров, реализирана на 14.02.2011 г.; 
- Участие в проект „Деца и музей”, с деца от италианското училище в София 
ръководител доц. д-р Мария Рехо, осъществяване на проекта (януари – февруари 2011); 
- Подготовка на временна изложба „България във византийския свят”, подбор на 
материалите, аранжиране на витрините, изготвяне на 10 текста за каталога свързан с 
изложбата. Реализиране 24.08 2011 г.; 
- Член на комисия за инвентаризация на средновековен фонд – дигитализацията на 
данните от инвентарните книги; 
- Организиране на временна изложба „142 години БАН”, подбор на най-новите книги 
излезли през 2010-2011 г. Реализиране на 14.10.2011 г.; 
- Участие в подготовката на изложбата „Българско средновековие”, подбор на находки, 
аранжиране на витрини, текстове за каталог. Реализирана на 27.11.2011 г.; 
- Участие във временна изложба в БАН „Пътят на коприната на Икуо Хираяма: 
кръстопът на култури в обещание за мир”, реализирана на 10.11.2011 г.; 
- Участие в организирането на временна изложба „Българска археология 2011”, която 
ще бъде открита на 14.02.2012 г.; 
- Ежеседмична проверка на експозицията на музея – май-август, октомври декември; 
 

http://www.nauka.bg/�
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на отдел „Експозиции” до 23.12.2011 г.; 
- Зам. ръководител на отдел Експозиции в периода 03.01.2011 – 13.01.2011 и 11.07.2011 
– 11.08.2011 г.; 
- Заповед (№ І 1389/ 28.12.201; № І 652\ 05.07.2011). 
 
 

доц. д-р Мария Рехо 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Довърших и окончателно подготвих за публикация изследването на атическата 
червенофигурна керамика от могилата „Светица”, Шипка/Крън; 
- Продължих работа по студия посветена на гробен комплекс от некропола на 
Аполония понтийска. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
a) В страната 
 
- Участие в организацията на 50-та Юбилейна Национална Археологическа 
Конференция – София. 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в семинар „Гръцки култове в Тракия” – Милано 3-6 май 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Под закрилата на Асклепий (Из експозиционните зали на Националния 
археологически музей в София), Сборник в памет на В. Герасимова.  
 
2.2.2.2. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Димитрова Д., Рехо М. Българо-италиански проект за реставрация на бронзовата глава 
от надгробната могила „Голяма Косматка”, Шипка. 2006 г. Проблеми и изследвания на 
тракийската култура, ІV, Казанлък, август 2009 г., Казанлък 2011. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания 
 



216 
 

- Интервю за Survey Novinite отразяващо българо-италианското сътрудничество в 
областта на археологията по повод честване на 150 години от Съединението на Италия. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководство на 2 дипломанти СУ, катедра Археология. 
 
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти 
 
- 1 СУ, катедра Археология. 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на Музейния съвет (от ноември 2011г.); 
- Участие в комисия за преработката на правилника за устройството и дейността на 
НАИМ – БАН; 
- Участие в комисия за преработката на длъжностните характеристики на членовете на 
отдел Експозиции. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на комисията по инвентаризацията на Репрезентативния фонд на НАИМ; 
- Промени в постоянната експозиция в зала Трезор във връзка с участието на експонати 
в изложби в Пловдив, Бургас, Мадрид. Възстановяване на постоянната експозиция; 
- Преаранжиране на витрините 4-7 в Централната зала; 
- Преработка на експозиционния план в Централната зала: теми „Гръцки колонии” и 
„Светилище Глава Панега”; 
- Обновяване на беседите за Централната зала на музея; 
- Проверка на описите по витрини в Централната зала на Музея, коригиране и 
попълване; 
- Пълна справка за промените, които трябва да се нанесат във всяка витрина в 
Централната зала в подреждането на експонатите и в номерацията; 
- Изработка на нови надписи на български и на английски за всичките витрини в 
Централната зала; 
- Участие в организацията на ІV Национална археологическа изложба „Българска 
археология 2010” (февруари-май 2011г.); 
- Координатор на изложбата „Блясъкът на Вечността – Двуколката от с. Караново, 
Новозагорско” (5-20 април 2011г.); 
 - Координатор на изложбата „Гробът на знатна тракийка. Кукува могила”, Дуванли (18 
май – юни 2011г.); 
 - Координатор на изложбата „Европа в образи” (8 септември-4 октомври 2011г.); 
- Координатор на изложбата „Ивайло Савов. Скулптури” (7-13 октомври 2011г.); 
- Изложба „Корените на съвремието. Из най-новите изследвания на Института по 
Археология и Етнология при Полската академия на науките” (6-30 декември 2011г.); 
- Участие в организацията на младежкото състезание „Последна дестинация”, 
организирано от Интеракт Клуб София-Тангра към Първа английска езикова гимназия 
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и Интеракт Клуб София – Балкан към Софийската математическа гимназия (30 април 
2011г.); 
- Участие в реализиране на програми посветени на римската култура в детската градина 
„Джани Родари” и в италианското основно училище Дамиани в София; 
- Ръководство на 1 стажант от Италия специалност археология (януари-февруари 
2011г.); 
- Ръководство на 2 стажанти от СУ специалност Културология – практика към отдела, 
по 80 работни часа (април-май 2011г.; ноември-декември 2011г.); 
- Текуща работа свързана с експозицията. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Многократно заместване на ръководителя на отдела; 
- Участие в комисия за назначаване на 2 пазители-информатори, 1 работник-
поддържане на сградата, 1 чистач. 
 
 

гл. ас. д-р Светла Петрова 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Спасително археологическо проучване от 15.02.2011 до 17.03.2011г. Обект: УПИ, на 
ул. Св. Георги, Сандански. Зам. ръководител. Разкрити останки от помещения от 
болница работила през първата световна война и под тях останки от занаятчийска 
работилница – помещение. Комисия – решение за предоставяне на петното за строеж. 
Финансиране – инвеститора; 
- Редовни археологически разкопки от 07.09.2011 до 06.10.2011 г. Обект: Епископска 
базилика, Сандански; 
- Зам. ръководител, археологическите разкопки са финансирани чрез програмата за 
временната заетост от община Сандански. Разкриване на голямо помещение – вероятна 
приемна, част от епископската резиденция, намирала се непосредствено до базиликата 
– западно. Разкрити цялостно помещение № 2 с пейки, ниши и стенописи, помещение 
№3 – приемна. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
Работа върху проблемите на базиликалното строителство по Средна Струма и Средна 
Места – в музеите на Кюстендил, Благоевград, Сандански, Гоце Делчев, с цел 
публикация; 
- Обработка на материалите от разкопките – ранно християнство; 
- Обработка с цел публикуване на материали и паметници от предишни кампании – 
архитектура на базиликата, части на ордера; 
- Работа по проект „Ранното християнство по българските земи” – съвместно с 
Австрийската академия на науките, цел – проучване на разпространението на ранното 
християнство по реките Струма и Места. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
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б) В чужбина 
 
- 03-06.06.2011 г. международен симпозиум „Ниш и Византия”, гр. Ниш, Република 
Сърбия. Изнесен доклад. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Петрова. В. Петков, Г. Гошев. Раннохристиянски некропол и гробница-мавзолей от 
партикополис – гр. Сандански, ул. „Горно Броди” №9. Паметници реставрация и музеи. 
Февруари-април 2010, 3 – 10; 
- С. Петрова. Историко-археологическо изследване на Хераклея Линкестис. 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.). Паметници 
реставрация и музеи. Февруари-април 2010, 59-60; 
- С. Петрова. Ритуалното пречистване по данни от Базилика №5 в партикополис 
(Сандански). Паметници реставрация и музеи. Юни-декември 2010, 3-10. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- S. Petrova. Nocopolis ad Nestum/Mestum. В: Корпус на античните и средновековни 
градове в България: „Roman Cities in Bulgaria”, на англ. език. 164 994 знака и 50 образа. 
 
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 2011 г. 
 
- S. Petrova. The Architectonic Decoration of Basilica N 1 and Basilica N 2 with martyrium 
in the Environs of Nicopolis ad Nestum. Сборник „Ниш и Византия”. Ниш, Р.Сърбия. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- S. Petrova. The Early Christian Basilicas of Parthicopolis. Варна. Сб. Статии от 
международен симпозиум „Вяра и християнство”. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
в) Участие в проекти в чужбина 
 
- Консултант на проекта „Раннохристиянска градска базилика – Баргала”, Завод и 
Музей гр. Щип, Р.Македония, ръководител: Трайче Нацев, Зоран Читкушев; 
- Консултант на проекта „Стоби – форум”, по покана на ръководителя на 
археологическото проучване на античен и късноантичен муниципиум Стоби, Силвана 
Блажевска, Скопие; Р. Македония; 
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- Консултант на проект „Цареви кули”, гр. Струмица. Завод и Музей гр. Струмица, Р. 
Македония, ръководител: арх. Славица Тасева. 
 
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ 
 
4.1. Във висши училища и БАН 
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти 
 
- Ръководител на магистърска теза на чуждестранен студент от Великотърновския 
университет на тема „Римското жилище в провинциите Мизия, Тракия и Азия І – ІІІ в.”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в експертни комисии на МК и НИНКН: 

- 17.03.2011 – Сандански; 
- 22-24.08.2011 – Левуново; 
- 17-19.10.2011 – Гърмен, два обекта: Никополис ад Нестум и тракийско 

светилище при с. Долно Дряново, община Гърмен; 
- 21.23.12.2011 – Кюстендил. 

 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Рецензия и тематичен план във връзка с новата експозиция на Археологически музей 
Сандански – център на ранното християнство. 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Всички дейности свързани с работата на музея и мероприятия с тях; 
- Интервюта за вестници, местни и централни и тв предавания, свързани с 
археологическото проучване на античния град при Сандански; 
- Интервюта за вестници, списания, радиа, телевизии и интернет медии във връзка с 
организираните и представените две изложби и нощта на музеите – май 2011 г. 
- Интервюта за радиа и вестници във връзка с организирането и представянето на 
изложбата „Пътят на коприната: Молитва за мир на Икуо Хираяма” – ноември – 
декември 2011 г.; 
- Радиопредавания за програма Хр. Ботев – енциклопедия България – януари и 
февруари 2011 – 6 бр. – водещ Петра Талева; 
- Интервюта във връзка с дните на японската култура в България и изложбата 
„Традиционна японска архитектура” – октомври 2011. 
 
8. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Организиране и провеждане на Нощта на Музеите – май 2011 г.; 
- Изложба Традиционна японска архитектура – октомври 2011, организатор на 
изложбата; 
- Изложба „Пътят на коприната: Молитва за мир на Икуо Хираяма” – ноември – 
декември 2011 г., куратор на изложбата. Подписване на споразумение под патронажа 
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на Н. Пр. посланикът на Япония в българия между НАИМ-БАН, фондация Икуо 
Хираяма и Център Икуо Хираяма-София; 
- Съгласно заповед на Директора на АИМ, ежеседмични проверки съвместно с шефа на 
охраната, относно състоянието на всички експонати в: Централна зала; зала 
Праистория; зала Трезор; зала Средновековие; зала Временни изложби, Галерията, 
вътрешния лапидариум и този на открито; 
- Изпълнение на редовното лятно дежурство в отдел Експозиции, за текущата работа в 
Музея през археологическия сезон – юни-юли 2011 г.; 
- Работа по временни изложби и по постоянната експозиция; 
- Изпълнение на задачи съгласно заповеди на Директора на НАИМ-БАН, свързани с 
постоянната работа на експозицията, състояние на витрините и паметниците; 
- Участие в Музейния съвет на НАИМ-БАН; 
- Всички дейности свързани с работата на Музея. 

 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Със заповед на Директора на НАИМ през април-юни 2011 г. замествах ръководителя 
на отдел „Експозиции”; както и при периодичните му отсъствия по време на 
археологическото лято. 
 
 

д-р Камен Бояджиев (уредник) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки: 
 
- Ръководител на издирването на археологически обекти в сектор 1 от трасето на 
газопровода „Набуко”. Издирването се проведе през април 2011 г. Обходени бяха 75 км 
в най-южния участък на трасето, попадащ основно в източната част на Ямболска 
област. Бяха регистрирани 37 обекта, от които 31 се засягат от трасето и са предвидени 
за археологически проучвания или наблюдение по време на строителството; 
- През май и юни 2011 г., за срок от 3 седмици, участвах в проучването на селищна 
могила Юнаците. Проучването бе съсредоточено в южната периферия на могилата. 
Установи се наличието на ров пред крепостната стена, широк над 5 м. Финансирането е 
от гръцка страна, по договор с Център за гръцка и римска археология – National 
Hellenic Research Foundation, Гърция. Проект на СП – „Материална и духовна култура 
през халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 
- Заместник-ръководител на спасителни разкопки на халколитно селище Върхари 
(обект №21 по път І-5 Кърджали-Маказа). Времетраене 1 месец, през август и 
септември 2011 г. Проучени са 2100 м2 площ – на дълбочина от 1 до 5 м.  Довърши се 
проучването на откритите предните години структури. Установи се северната стена на 
комплекс 35-36, която е с каменна основа. Площта на комплекса е над 700 м2. Откри се 
още едно голямо вкопаване (№43) с диам. ~ 10 м. То е свързано с плитък коридор с 
комплекс 35-36. Финансирането е от АПИ. Проект на СП – „Материална и духовна 
култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”; 
- В периода 10-30 септември 2011 г. участвах в археологическите проучвания на 
селищна могила Провадия-Солницата. Ръководих проучванията в стратиграфски 
сондаж в северозападния сектор на могилата. В него бяха разкрити пластове и останки 
от постройки от късния неолит и средния халколит; 
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- Обработка на материали от спасителните археологически проучвания на халколитно 
селище Върхари – ноември-декември 2011 г. 
 
1.2. Други изследователски теми: 
 
- На 04 февруари 2011 г. защитих дисертацията си за присъждане на образователна и 
научна степен „доктор” на тема „Въоръжение през халколита в българските земи”. 
- Участие в проект „Приложение на лазерните методи в археологията”, по ФНИ, 
съвместен проект на НАИМ с ИФТТ. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- K. Boyadzhiev. Development and distribution of close combat weapons in Bulgarian 
Chalcolithic. – Studia Praehistorica, 14, 2011, 265-281; 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”. – В: Археологически 
открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 95-98. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2010 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище Върхари. – Българска археология 2010 
(Каталог към изложбата). София, 2011, 20. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- К. Бояджиев, П. Андреева, Б. Томова. Археологически институт с музей, електронно 
списание Българска наука, брой 43, декември 2011 г. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовката на временна изложба „Българска археология 2010”, открита 
на 14.02.2011 г. в НАИМ; 
- Участие в подготовката на временна изложба „Корените на съвремието”, открита на 
06.12.2011 г. в НАИМ; 
- Участие в подготовката на временна изложба „Българска археология 2011” през 
декември 2011 г.; 
- Участие в инвентаризацията на фонд „Каменни паметници”; 
- Участие в текущи музейни дейности. 
 
 

археолог-проучвател Катя Меламед 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
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- Ръководих археологически разкопки на късноантичен некропол в местността 
Карагонско, Банско, продължение от 2009 г. Работи се само южният сектор на 
некропола. Разкрих нови четири гроба. Те са оформени с шистови плочи от всички 
страни, три от тях покрити също с плочи, а един – с две тегули (0,74 х 0,32 м), подпрени 
под ъгъл над скелета. За разлика от предходната кампания, всички гробове съдържат 
скелети. Погребенията са извършени видимо според християнската практика. 

На територията на некропола разкрих две поминални съоръжения. Имат 
правоъгълен план и са оградени с шистови плочи, съвсем сходни на гробовете, но със 
значително по-големи размери: структура А – 3,10 х 1,70 м и структура В – 2,50 х 1,40 
м, ориентирани изток – запад. Структура В се оказа съвършено празна. В структура А 
се разкри масивно огнище, с почти кръгла форма, оформено от едри камъни и с ясни 
следи от огън. Огнището съдържаше обгорял фрагмент от устие на питос. Общо 
насипът е примесен със значителен брой дребни керамични фрагменти, едри въглени, 
дребни фрагменти от човешки и животински кости. Липсват други материали. 
Керамичните фрагменти са от съдове, работени на ръка и на колело, датирани в ІV – VІ 
в. 

На около 150 м западно от некропола се разкриха силно разрушени основи от 
каменна постройка, много вероятно църква. Около нея се проявиха следи и от други 
структури, сега трудни за определяне. 

Цялата територия на обекта е служила дълги години за полигон на танкова 
бригада, поради което разрушенията на структурите са сериозни. 
Зам. ръководител на проучванията – Андрей Меламед; в екипа участва Емилия 
Евтимова и Георги Гошев. 
Финансиране – община Банско, чрез Музеен комплекс Банско. 

 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участвам в проект на Института по обща и неорганична химия – БАН, финансиран от 
Фонд „Научни изследвания”, Договор N DTK – 02 / 05 / 2010. Работата ми се отнася 
към изследването на археологично стъкло. Анализирани са проби от обектите ми в 
Седларе, Кърджалийско, Нова махала, Пазарджишко и Шипоцко, Банско. Предстоят 
нови изследвания. Целта е да се проследят, доколкото е възможно, ателиетата за 
производство на стъкло, търгували с днешните български територии през 
ранновизантийската епоха, както и ателиетата, произвеждали стъклени гривни през 
средновековието. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- ХХІІ Международен конгрес по византийски изследвания; София, 22 – 27 август 2011; 
представих доклад Early Christian church in Bansko: local traditions following the 
Byzantine general religious programme; 
- Първа научна конференция за докторанти; София, НАИМ – БАН, 27 и 28 ноември 
2011; представих доклад Подход към изследването на ранносредновековните езически 
некрополи. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
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2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- K. Melamed. Gothic Fortress of Sadovec, Pleven region. – Готите ІІІ, 2011, 146 – 151; 
- K. Melamed. Characteristics of the Gothic necropolises in the Balkans (I. Bulgaria and 
Republic of Macedonia). – Готите ІІІ, 2011, 224 – 229. ISSN 0861 – 5047; 
- К. Меламед. Раннохристиянски храм в Банско. – Будител, октомври – декември 2011, 
38 – 48; ISSN – 1312 – 7829; 
- К. Меламед. Средновековни обредни ями в с. Седлари, Момчилградско. – приета за 
печат в сборник, посветен на ямите, издание на НАИМ – БАН. 
 
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 2011 г. 
 
- 9 статии на английски език за средновековни предмети за каталог на изложба в 
Австрия. 
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Текст в каталог на изложбата „Аз писах”, НАИМ – БАН, юли 2011; 
- 19 статии на английски език за каталог на изложбата „България във Византийския 
свят”, НАИМ – БАН, август 2011. 

 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 

 
- Въвеждащи текстове и анотации на английски език за изложба, посветена на 
Османската епоха, организирана от Министерство на културата за Катар. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2006 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- К. Меламед. Всяко преселение е очертано от гробове. – Наука и техника, общо 100 м. 
стр. текст, отпечатан в бр. №№ 4 – 10, 2011, ISSN 1310 – 8158. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в реализирането или подготовката на изложби; 
- Аз писах. Юли, 2011. Член на екип; 
- България във Византийския свят. Август, 2011. Член на екип; 
- Изкуство през Османския период, ХV – ХVІІІ в. Представител на НАИМ в екип, 
организиран от Министерство на културата. Изложбата е предвидена за Катар; 
- Арт код: Кападокия. НАИМ – БАН, 14 – 27 ноември 2011; 
- Постоянна експозиция в Галерията – Османски период, Чипровска златарска школа; 
- Постоянна експозиция на НАИМ – Зала Средновековие; 
- Член на комисия за инвентаризация на предмети от злато и сребро в Средновековния 
фонд; 
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- Член на комисия за инвентаризация на предмети от злато и сребро от 
късносредновековния период; 
- Работа по изготвяне на концепция и текстове за Водач за раннохристиянския и 
средновековния отдел на постоянната експозиция на Археологическия музей; 
- Като служител в Отдел Експозиции съм изнесла 7 беседи в Музейната експозиция и 
съм превела на английски език надписите за споменатите по-горе изложби на Музея, 
както и каталозите на „Аз писах” и „България във Византийския свят”. 
 
 

Петя Андреева (уредник) 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- К. Бояджиев, П. Андреева, Б. Томова. Археологически институт с музей. Българска 
наука, бр. 43, декември 2011 г. http://www.nauka.bg/  

 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в подготовката на временна изложба „Корените на съвремието. Из най-
новите изследвания на Института по археология и етнология при Полската академия на 
науките”, 6 – 30 декември 2011 г.; 
- Участие в подготовката на временна изложба „Толерантност: пътеводна светлина във 
вярата и живота” – временна италианска изложба на архитектурни модели на 
религиозни сгради и къщи, 10 – 30 януари 2012 г.; 
- Участие в проект на тема „New opportunities for the Exhibitions of National 
Archaeological Museum” по програма Site Preservation, Conservation, аnd Museum 
Enhancement Program (SPCME) на The American Research Center in Sofia (ARCS), с 
помощта на America for Bulgaria Foundation (ABF). Ръководител доц. д-р Людмил 
Вагалински, администратор гл. ас. д-р Здравко Димитров – кандидатстване за нови 
витрини за Музея. 
 
 

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

 
Участие в археологически разкопки: 
 
- Крумовград, Куш кая – обработка на теренна документация, рък. Х. Попов; 
- Дупница обект КУЛАТА – член на екипа, заснемане, обработка на документация. 
Финансиране – община Дупница, рък. С. Николова; 
- Сандански обект Горно Броди 9 – член на екипа, заснемане, обработка на 
документация. Финансиране – община Сандански, рък. В. Петков; 
- Стрелча - член на екипа, заснемане, обработка на документация, рък. А. Гоцев; 

http://www.nauka.bg/�
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- Банско обект Карагонско – член на екипа, заснемане, обработка на документация. 
Финансиране – община Банско, рък. К. Меламед; 
- Провадия обект Солницата – обработка на документация, рък. В. Николов; 
- Нова Загора обект с. Биково – обработка на документация, рък. Т. Христова; 
- Народен архив – обработка на снимков материал. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в реализирането или подготовката на изложби; 
- Изкуство през Османския период, ХV – ХVІІІ в. Представител на НАИМ в екип, 
организиран от Министерство на културата. Изложбата е предвидена за Катар; 
- Постоянна експозиция на НАИМ – Зала Средновековие; 
- България във Византийския свят. Август, 2011. Член на екип; 
- Член на комисия за инвентаризация на предмети от Средновековния фонд. 
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II.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ 
 
 

Павлина Илиева (ръководител на отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Брюксел, март 2011 г., Стратегически план за Европеана 2011 – 2015, доклад на тема: 
How the National archaeological museum of the Bulgarian Academy of Science reads „The 
new renaissance” and the museum`s future participation in Europeana. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
2.3.2. У нас 
 
- П. Илиева ТРАКИЙСКИТЕ СЪКРОВИЩА и долината на тракийските царе. – В: 
Издателска къща „Хермес”, Пловдив, 2011, 213, ISBN 978-954-26-1003-8. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия 
 
- Участие в съвместен проект на САСА и БАН – НАИМ „Проучване на 
археологическите култури на територията на България и Сърбия” – научен ръководител 
проф. Васил Николов. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Съгласно НАРЕДБА № Н-6 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 г. ЗА ФОРМИРАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ Чл. 29. и в изпълнение на заповед № 97 
от 15.02.2011 г. на Директора, се проведе пълна инвентаризация и дигитализация във 
фондовете на Музея за периода 1.03. 2011 г. – 25. 12. 2011 г.  
 
Фонд Репрезентативен – МОЛ Павлина Илиева  
- Благородни метали – средновековие – приети от Йордан Гатев – 622 п. номера – 983 
бр.; 
- Благородни метали в зала Трезор – 435 бр.; 
- Благородни метали в Партерна зала – 92 бр.; 
- Благородни метали приети от Станимира Танева – 73 бр.; 
- Благородни метали приети от Йордан Гатев – 136 п. номера – от експозиция в  зала 
Средновековие – 146 бр.; 
- Състави се протокол за извършената цялостна инвентаризация и дигитализация на 
движимите културни ценности от благородни метали, намиращи се в метални сейфове 
във фондохранилище „Трезор”, с придружаващ опис, неразделна част от протокола, 
съдържащ 603 п. номера – 16 стр. Съгласно цит. Заповед (доц. д-р Иван Сотиров не 
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подписва – не е МОЛ, Сирма Александрова – поради служебна заетост е заменена от 
Кръстю Чукалев) материалите, заедно със секретните ключове от сейфовете се 
предават от МОЛ Средновековен фонд Йордан Гатев и приемат от МОЛ 
Репрезентативен фонд Павлина Илиева; 

Общо дигитализирани – 2367 бр. 
Предадени-приети – всички материали, намиращи се във витрини в партера на 

Музея – дигитализирани и анотирани – 2893 паметници; 
Създадена е база-данни с над 8000 дигитални профила – изцяло заснети от 

Красимир Георгиев; 
Резултатите през този период на провеждане на цялостна – пълна 

инвентаризация и дигитализация на музейните фондове показват, че работата в 
комисиите е извършена на изключително високо ниво. Материалноотговорните лица 
бяха заети и с много различна работа, извън комисиите по инвентаризация: 
- Античен фонд – възстановени 8 броя витрини в партерната зала – постоянна 
експозиция; 
- Съставяне на описи на паметниците със снимков материал и предаване на 
експозицията на охранителната фирма; 
- Участие в L Археологическа конференция – 27-29.05.2011 г.; 
- Работа по документите и подписване на договор за временно експониране; 
- Участие в комисия по експертни оценки на паметници; 
- Участие в редовни археологически разкопки; 
- Организиране на пренасянето обратно във фонда на паметниците, които не бяха 
включени в изложбата; 
- Организиране на временни изложби в страната; 
- Подготовка на договори и материали за участие на Музея в международни изложби; 
- Изложба „България във византийския свят”; 
- Изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах”; 
- Съставяне на опис на паметниците със снимков материал и предаване на експозицията 
на охранителната фирма на музея; 
- Проверка и поправка на надписите за витрините; 
- Разместване на паметници във витрините; 
- Подготвен и подаден проект „Въвеждане на специализиран музеен софтуер за 
обработка на колекциите на НАИМ и физическата реставрация на най-старите антични 
инвентарни книги”. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител отдел Фондове. 
 
 

гл. ас. д-р Станимира Танева (уредник на фонд „Праистория”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участие в разкопки в пещера Козарника, Белоградчишко, ръководител на теренното 
проучване доц. д-р Николай Сираков. 
- Участие в археологически разкопки на златодобивен център Ада тепе, при 
Крумовград, съръководители гл.ас.д-р Христо Попов и гл. ас. д-р Красимир Ников – 
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участие в теренното проучване, технико-типологически анализ и графична 
документация на каменни артефакти; 
- Ръководство на сондажни проучвания в пещера Топлица, Врачанско – тестови 
сондажи, с цел установяване на обитаването на пещерата – регистрирани пластове от 
халколита и палеолита; 
- Ръководство на проучвания в пещера Самуилица II, Врачанско – опит за зачистване на 
профили в пещерата (проучвана от Н. Джамбазов) и вземане на проби за датиране; 
- Ръководство на теренни издирвания в землищата на селата Кунино, Камено поле, 
Драшан, Габаре – обхождане землищата на посочените села и регистриране на обекти 
според актуалните изисквания за АКБ. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в 53-та конференция на Hugo Obermaier Society for Quaternary Research and 
Archaeology of the Stone Age в Херне, Германия, съвместен доклад: Bulgarian Paleolithic 
Archeology: state of research and future prospects; 
- Научно посещение в Румъния. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- С. Танева, Ц. Цанова, С. Сиракова, К. Чукалев, Р. Спасов. Теренни издирвания в 
землищата на селата Долно Озирово, общ. Вършец, Старо село, общ. Мездра, Бресте, 
Реселец, об. Червен бряг, Камено поле и Кунино, общ. Роман. – В: АОР през 2010 г., 
2011, 535-537. ISSN 1313-0889; 
- Ж.-Л. Гуадели, Н. Сираков, С. Сиракова, С. Иванова, В. Попов, Ф. Фернандез, С. 
Танева, И. Димитрова. Проучвания на многослойната археологическа секвенция от 
плейстоцена в пещера Козарника: ранен, среден и късен палеолит. – В: АОР за 2010 г., 
2011, 23-25. ISSN 1313-0889. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, С. Иванова, Ф. Фернандез, С. Танева, И. 
Крумов, В. Митева, И. Димитрова, Р. Спасов. Българо-френски проучвания на 
палеолита в Северозападна България. – В: Българска археология 2010 Каталог към 
изложба, 2011, 2-3. ISSN 978-954-9472-05-9. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Приемане на новопостъпили материали; 
- Работа с колеги, докторанти; 
- Със заповед на Директора на НАИМ – във връзка с реализация на проект „Военни 
динамики и контакти отвъд северната граница на Микенския свят. Анализ за произход 
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на ключови метални изделия от късната бронзова епоха” изготвяне на документация и 
предоставяне за анализ на експонати от витрини в Централна зала; 
- Предаване на материали за реставрация в ЛАКР на НАИМ; 
- Пълна инвентаризация, заповед на Директора; 
- Командировка в страната за приемане на всички експонати участващи в изложба 
Българска археология 2010 г.; 
- Изготвяне на постери и четене на коректури на каталог за изложба Българска 
археология 2010 г.; 
- Участие в подреждането на витрини за изложба Българска археология 2010 г.; 
- Изготвяне на пълна документация на експонатите участващи във временна изложба 
Българска археология 2010 г. и предаване с протокол на охраната на АМ; 
- Командировка за връщане на експонати от изложба Българска археология 2010 г.; 
- Пренареждане, изготвяне на надписи, оформяне на документация и предаване на 
охраната на витрини късен бронз – желязна епоха от постоянна експозиция в централна 
зала на АМ. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на отдел Фондове. 
 
 

гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова (уредник на фонд „Каменни паметници”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Красимира Карадимитрова – Ръководител на проект „Ателие за деца” към НАИМ-
БАН, проект с френски културен център; 
- Красимира Карадимитрова – Ръководител на проект „Магията на археологията. Първа 
тетрадка на малкия археолог”, финансиран от Столична община; 
- Красимира Карадимитрова – Ръководител на проект към Секция „Епиграфика и 
нумизматика” на НАИМ-БАН – „Латинските надписи от България”; 
- Красимира Карадимитрова – Член на проект „Устойчиви модели и метаморфози в 
иконографията върху монети и паметници от Античността и Средновековието – образи 
на религиозността и културната идентичност”, финансиран от МОН; 
- Красимира Карадимитрова – Член на проект „Античните надписи от България” 
„Епиграфика и нумизматика” на НАИМ-БАН. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Красимира Карадимитрова – Участие с доклад „Европейското културно наследство и 
Националния археологически музей” в Кръгла маса Обединена Европа и нейното 
културно наследство, организирана от Унгарското посолство в България и Съюза на 
българските журналисти. 17.06.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова, участие с доклад „Иконография на паметниците от 
римската епоха” в симпозиум през декември 2011 г. в Солун, Гърция, по тема 
„Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници от 
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Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната 
идентичност”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Красимира Карадимитрова. Flamen primus municipii Aeliani или за муниципиите, 
основани от Хадриан. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2011, 6, 191-206. 
ISSN 1312-5532; 
- Красимира Карадимитрова. Изложба „Аз писах. Българска кирилска епиграфика” в 
Националния археологически музей. – Археология, кн. 1-2, 2010, 117-119. ISSN 0324-
1203. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- Krassimira Karadimitrova. Al. Falileev. Four inscriptions at the depot of the Archaeological 
Museum, Bulgarian Academy of Sciences – Archaeologia Bulgarica; 
- Красимира Карадимитрова. Двуглава херма от Сердика. – Археология. 
 
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 2011 г. 
 
- Красимира Карадимитрова. Latinitas в Рациария и територията й – Сборник в памет на 
Василка Герасимова-Томова. 
 
2.3. Издадени през 2011 г. научни книги 
 
2.3.2. У нас 
 
- Kosta Hadzhiev, Krassimira Karadimitrova, Katya Melamed. EΓΡΑΨΑ. SCRIPSI. Аз 
писах”, 2011, ISBN 978-954-9472-08-0. 
 
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2011 г. 
2.5.1. Книги и брошури 
 
- Красимира Карадимитрова. Книжка-помагало за разглеждане на постоянната 
експозиция на НАИМ-БАН „Първа тетрадка на малкия археолог”. Издание на НАИМ-
БАН; 
- Красимира Карадимитрова. Брошура за дейността на Българска академия на науките. 
 
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания 
 
- Красимира Карадимитрова. Статия „Широко отворена врата към голямата наука” – 
Вестник АЗБУКИ, 13-19.10.2011 г.; 
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- Красимира Карадимитрова. Публикация във Vesti. Bg във връзка с проект „Магията на 
археологията” от 27.09.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Прессъобщение за изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах”; 
- Красимира Карадимитрова. Прессъобщение за дарение на г-жа Елена Атанасова; 
- Красимира Карадимитрова. Прессъобщение за проект „Магията на археологията. 
Първа тетрадка на малкия археолог”. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Красимира Карадимитрова – член на оценителната комисия на НАИМ-БАН; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в НБУ; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в МВнР; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в 
Президентството на Република България; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в Кафе 
„Музеум”; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в Галерия за 
чуждестранно изкуство; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за определяне на застрахователните 
стойности на паметниците, включени в договор за временно експониране в посолството 
на САЩ в София; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията за приемане на предложение за 
преустройство на градината на кафе „Музеум”; 
- Красимира Карадимитрова – член на комисията, приела превода на 30 стр. английски 
текст за изданието на стенописите в постоянната експозиция на НАИМ-БАН на Бисера 
Томова. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. Подобни 
 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфски консултации на посетители – 13 броя; 
- Красимира Карадимитрова – Експертиза на паметници по искане на ГДБОП – 135 
паметници; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация на Александър Фалилеев; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация на Николай Шаранков; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация и снимки на паметници от 
фонда на НАИМ-БАН по искане на Хуан Луис; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация и снимки на паметници по 
искане на Инга Вилогорач; 
- Красимира Карадимитрова – Становище за преустройство на градинското 
пространство на Кафе-музеум и разместване на каменните паметници, изложени там. 
Становище от 27.04. 2011 г.; 
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- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация и снимки на паметници по 
искане на Павел Георгиев; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфски консултации по искане на Георги Атанасов; 
- Красимира Карадимитрова – Епиграфска консултация по искане на Гудрун Шулце-
Бауер. 
 
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА 
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ 
 
а) У нас 
 
- Красимира Карадимитрова – член на редакционната колегия на Годишник на 
Народния музей; 
- Красимира Карадимитрова – член на редакционната колегия на Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика; 
- Красимира Карадимитрова – член на редакционната колегия на Сборник в памет на 
Василка Герасимова. 
- Красимира Карадимитрова – редактор на каталог към изложба „Еграпса. Скрписи. Аз 
писах.” 
 
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР за проект „Магията на археологията. 
Първа тетрадка на малкия археолог.” – 20.09.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по радио ДАРИК за изложба „Еграпса. 
Скрипси. Аз писах” – 30.06.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма Христо Ботев за дейността 
на музея – 15.12.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма Хоризонт за проект 
„Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог”. – 28.11.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма София за проект „Магията 
на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог” – 6.12.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма Христо Ботев за изложба 
„Еграпса. Скрипси. Аз писах.” – 3.7.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма Христо Ботев за изложба 
„Еграпса. Скрипси. Аз писах.” – 10.07.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Пресконференция по повод началото на проект „Магията 
на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог.” – 16.09.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Пресконференция по повод приключването на проект 
„Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог.” – 16.09.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Изготвяне на проекти за банер и грамота за проект 
„Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог”; 
- Красимира Карадимитрова. Организация и провеждане на обсъждане на проект 
„Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог” в Заседателната зала на 
НАИМ-БАН по повод началото му; 
- Красимира Карадимитрова. Предаване по БНР, програма Хоризонт, предаване 
„Европейски перспективи” за проект „Магията на археологията. Първа тетрадка на 
малкия археолог”. 23.06.2011 г.; 
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- Красимира Карадимитрова. Организация и провеждане на обсъждане на проект 
„Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия археолог” в Заседателната зала на 
НАИМ-БАН по повод приключването му; 
- Красимира Карадимитрова. БНР „Христо Ботев” – предаване „България на път” – 
14.І.2011 г., 16.15 часа с Красимира Карадимитрова, Тодор Стойчев и Елена Атанасова; 
- Красимира Карадимитрова. Агенция „Фокус” – Красимира Георгиева. „Красимира 
Карадимитрова: Хермите са били античният пътен знак”. – 1 цв. сн., 21.20 часа, 
11.І.2011; 
- Красимира Карадимитрова. ТV „Евроком” – новините от 18.00 часа, 11.І.2011 г.; 
Красимира Карадимитрова. БНР „Христо Ботев” – предаване „Арт ефир” – 12.І.2011 г., 
14.00 часа; 
- Красимира Карадимитрова. Aгенция „Фокус” – в предстоящи събития на 12.I.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. Изготвяне на беседа за проект „Магията на археологията. 
Първа тетрадка на малкия археолог”; 
- Красимира Карадимитрова. БНР „Христо Ботев” – предаване „България на път” – 
14.І.2011 г., 16.15 ч.; 
- Красимира Карадимитрова. Агенция „Фокус” – Красимира Георгиева. „Красимира 
Карадимитрова: Хермите са били античният пътен знак” – 1 цв. сн., 21.20 часа, 
11.І.2011; 
- Красимира Карадимитрова. ТV „Евроком” – новините от 18.00 часа, 11.І.2011 г.; 
- Красимира Карадимитрова. БНР „Христо Ботев” – предаване „Арт ефир” – 12.І.2011 
г., 14.00 часа; 
- Красимира Карадимитрова. Агенция „Фокус” – в предстоящи събития. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Пълна инвентаризация на фонд „Средновековни каменни паметници” – проверени и 
заснети 584 паметника; 
- Пълна инвентаризация на фонд „Антични каменни паметници” – проверени и заснети 
3500 паметници; 
- Инвентаризация по селективния принцип на един паметник от Търговищко във връзка 
с подготовката на История на Добруджа; 
- Участие в екипа, подготвящ постоянната експозиция в Средновековна зала на 
каменни паметници; 
- Инвентаризиране по селективния принцип на 39 каменни паметници във връзка с 
искане на Васил Тенекеджиев от АМ-Варна, докторант; 
- Инвентаризация по селективния принцип на 35 каменни паметника на Митра във 
връзка с искане на докторант от СУ „Климент Охридски”; 
- Член на екипа на изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах”; 
- Организация на командировка за връщане на паметниците от музеи в страната, 
участвали в изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах”; 
- Изготвяне на анотация за един каменен паметник във връзка с изложба в Австрия; 
- Участие в изложба „България във византийския свят”; 
- Идентификация по селективния принцип на един паметник във връзка с епиграфска 
консултация на Александър Фалилеев; 
- Разчистване на помещение Лапидариум във връзка с използването му и като склад на 
музея; 
- Организация и наблюдение на преместване на витрини от галерията на Централна 
зала на долното ниво във връзка с изложба „Еграпса. Скрипси. Аз писах.”; 
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- Участие в подреждането на витрините на долното ниво във връзка с изложба 
„Еграпса. Скрипси. Аз писах”; 
- Идентификация по селективния принцип на 6 паметника от района на Поморие във 
връзка с искане за заснемане; 
- аснемане на висококачествени снимки на 6 паметника от района на Поморие във 
връзка с искане за публикация;  
- Организация и наблюдения на отваряне на 4 броя витрини от Зала Трезор за 
подреждане на паметници в тях; 
- Организация на приемане на дарение от г-жа Елена Атанасова. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Секретар на Оценителната комисия на НАИМ-БАН; 
- Със заповед на директора на НАИМ-БАН замествах ръководителя на Отдел Фондове 
през м. януари. 
 
 

д-р Йордан Гатев (уредник на фонд „Средновековие”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- Участие в международна научна конференция в Плоещ, Румъния „Lower Danube 
between Barbarians and Empire”с доклад на тема: Rock Cemeteries near Kamen Brjag, 
District Kavarna, North-eastern Bulgaria. 
 
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 2011 г. 
 
- I. Gatev. Rock Cemeteries near Kamen Brjag, District Kavarna, North-eastern Bulgaria. –In: 
Lower Danube between Barbarians and Empire, V. III, Ploeshti. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Март – инвентаризация на паметниците от благородни метали във фонд 
Средновековие; 
- Април – завършване на инвентаризация на паметниците от благородни метали, 
тяхното пълно заснемане и предаване на П. Илиева. Инвентаризация на паметниците от 
зала Средновековие; 
- Май – Завършване на инвентаризация на паметниците от зала Средновековие. 
Инвентаризация на колекцията от икони и стенописи; 
- Юни – инвентаризация на паметниците от ранновизантийския период в централната 
зала на музея, работа по изложбата „Аз писах”; 
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- Юли – работа по изложбата „България във Византийския свят”; 
- Август – приключване на работата по изложбата „България във Византийския свят”, 
участие в конгрес в „Между степите и империята – Долен Дунав през първо 
хилядолетие сл. Хр. в град Плоещ, Румъния; 
- Октомври – разваляне и връщане на материалите от изложбата „България във 
Византийския свят”. Приключване на инвентаризацията на колекцията от икони и 
стенописи; 
- Ноември-декември продължаване на инвентаризацията на фонда; 
- Целогодишно справки и инвентиране на новопостъпили паметници. 
 
 

д-р Мирослава Доткова (уредник на фонд „Нумизматика”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- М. Доткова – участие в проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията 
върху монети и паметници през античността и средновековието – образи на 
религиозността и културната идентичност”; 
- М. Доткова – участие в проект „Магията на археологията. Първа тетрадка на малкия 
археолог”; 
- М. Доткова – обработка на нумизматичен материал от обект 27 АМ Тракия ЛОТ 4 с. 
Деветак с научен ръководител Даниела Агре. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
б) В чужбина 
 
- М. Доткова – участие с доклад в международна конференция на тема „Lower Danube 
between the steppes and the Empire. Румъния, Плоещ, 24-27.VІІІ, 2011 г.; 
- М. Доткова – участие с доклад в международна конференция на тема „Culture and 
Civilitazion in the Lower Danube. East and West. Румъния, Кълъраш, 10 – 13.Х. 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Доткова. Нови монетни типове и варианти на Анхиало. – Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика, VІ, 2010, 63-69. ISSN 1312-5532. 
 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- М. Доткова. Находки с римски републикански денари от Нумизматичния фонд на 
Софийския археологически музей. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, VІІ, 
2011. ISSN 1312-5532; 
- М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2008 – 2010 г. – 
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, VІІ, 2011. 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 
2.2.1. В чужбина 
2.2.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- M. Dotkova. A hoard of coins of Cappadocian Caesarea found in Balchik, South Dobroudja. 
In: Lower Danube between the steppes and the Empire. Ploesti, 2011; 
- M. Dotkova. Trimphal arches represented on the coins of the town municipalities in Moesia 
Inferior and Thrace. In: Culture and Civilitazion in the Lower Danube. East and West. 
Culurash,  2011.  
 
2.2.2. У нас 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- М. Доткова. Монетно съкровище от Шуменско. – Сборник Оттука започва България. 
Материали от Втората Национална конференция по история, археология и културен 
туризъм „Пътуване към България”. Шумен, 2011, 48-54; 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Участие в комисия за определяне на застрахователните стойности на временно 
експонираните каменни паметници в НБУ, градината на кафе „Музеум”, Посолството 
на САЩ и Президентството на Република България. 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Предварително становище за монети задържани на митница Аерогара София 
предадени на НАИМ-БАН за становище с писмо изходящ № 2600-3361 от 11.07.2011 г.; 
- Предварително становище за нумизматични паметници, задържани в РУП – Етрополе 
по преписка ЗМ №164/2011. 
 
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 посветен на Василка Герасимова. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Извършване на задължителната годишна инвентаризация на монетите от благороден 
метал във фонд Нумизматика и експозицията; 
- Цялостна инвентаризация на приетите досега монети; 
- Приемане-предаване на монетите от колективна находка Режанци, заведени с отделни 
инвентарни номера – 1537 монети; 
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- Приемане-предаване на монети от находка Режанци заведени в инвентарна книга 
„Колективни монетни находки и южнославянски монети” – 3365 монети; 
- Заснемане на 464 монети на Хадрианопол; 
- Заснемане на 156 византийски сребърни монети от Репрезентативния фонд; 
- Заснемане на 400 монети на Пауталия; 
- Заснемане на 151 римски републикански денари от находки с неизвестно 
местонамиране; 
- Заснемане на находки с тетрадрахми на І македонска област – 97 монети; 
- Заснемане на 126 монети на Абдера; 
- Заснемане на 136 монети на Маронея; 
- Заснемане на 37 монети на Енос; 
- Инвентиране на монети постъпили от разкопки; 
- Инвентиране на монети предадени от НИМ; 
- Предаване за реставрация и почистване на материали от фонда и изготвяне на 
съответната документация; 
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за включване в изложбата 
„България във византийския свят”; 
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за включване в изложбата „Аз 
писах”; 
- Деинсталиране на изложбата „Аз писах”; 
- Предоставяне на материали от фонда на колеги от чужбина за работа с тях; 
- Консултации по нумизматика на външни лица. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Заместване ръководителя на отдел Фондове през месец юли. 
 
 

Сирма Александрова (уредник на фонд „Античност”) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участие в теренни обхождания за издирването на археологически обекти в 50-метров 
коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод Набуко в землищата 
между селата Паламарца и Бутово, община Попово, област Търговище, община Бяла, 
област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и Павликени, област Велико 
Търново (01.04 – 30.04.2011 г.). Регистрирани са 16 нови и е актуализирана 
информацията за още 10 вече известни археологически обекта. Финансиране: договор 
между НАИМ-БАН и „Химкомплект Инженеринг”АД; 
- Зам. ръководител на археологическите разкопки в м. Кладарско градище, с. 
Сливарово, общ. Малко Търново (01.05.2011 – 30.05.2011 г.). Финансиране: община 
Малко Търново; 
- Зам. ръководител на спасителни археологически разкопки на надгробна могила в 
землището на с. Каменци, общ. Кайнарджа, обл. Силистра (обект № 8, км. 36.430), по 
трасето на газопровод Добрич-Силистра (15.07.2011 – 30.08.2011). Финансиране: 
договор между НАИМ и Булгартрансгаз; 
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- Зам. ръководител на редовни археологически разкопки на гръко-македонския, римски 
и ранновизантийски град Хераклея Синтика в м. Кожух, край село Рупите, община 
Петрич (13.09 – 12.10.2011 г.). Финансиране: Министерство на Културата; 
- Зам. ръководител на геофизично проучване на римско селище по трасето на АМ - 
Марица, ЛОТ 1, км 29+620 – км 29+820 в м. Карабилюк край с. Ябълково, общ. 
Димитровград (12.12.2011 – 15.12.2011). Финансиране: АПИ.  
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Обработка на керамиката от сектор 4 (км 195 0 км 270) от трасето на газопровод 
Набуко; 
- Обработка на керамиката от археологическите разкопки в м. Кладарско градище, с. 
Сливарово, общ. Малко Търново; 
- Обработка на керамиката от археологическите разкопки в м. Кожух, край село Рупите, 
община Петрич; 
- Обработка на керамиката от теренните обхождания във Врачанско през 2010 г., с 
ръководител гл. ас. д-р Станимира Танева; 
- Довършване и успешна защита на дисертация на тема „Керамика, изработена на ръка, 
през I – VI в. на територията на България”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.3. Български 
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- S. Alexandrova. Hand-made pots from the territory of Bulgaria. Archaeologia Bulgarica. 

 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на постоянната работна група за проучване и анализ на възможностите за 
финансиране на дейностите на НАИМ – БАН от национални и международни програми 
(Заповед I 19/11.01.2011 г.); 
- Член на комисиите по цялостна инвентаризация на Античен и Репрезентативен фонд 
(Заповед I 97/15.02.2011 г.); 
- Член на комисия за извършване на цялостна инвентаризация и дигитализация на 
движимите културни ценности от благородни метали, намиращи се в метални сейфове 
във фондохранилище „Трезор” (Заповед I 98/15.02.2011 г.). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Приемане на Античен фонд от стар МОЛ Павлина Илиева; 
- Дигитализация и паспортизация на експонати от Античен фонд; 
- Участие във възстановяването на цялостната постоянна експозиция на НАИМ-БАН – 
връщане на експонатите, участвали в пътуващата изложба „Александър Велики”, 
(Заповед I 409/16.05.2011 г.). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Секретар на Музейния съвет на НАИМ-БАН. 
 
 

Кръстю Чукалев (дигитализация) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в 50-
метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод Набуко в 
землищата между селата Паламарца и Бутово, община Попово, област Търговище, 
община Бяла, област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш и Павликени, 
област Велико Търново (01.04 – 30.04.2011 г.). Регистрирани са 16 нови и е 
актуализирана информацията за още 10 вече известни археологически обекта. 
Финансиране по договор между НАИМ-БАН и „Химкомплект Инженеринг”АД; 
- Участие в спасителни археологически разкопки на халколитно селище при с. Върхари, 
община Момчилград, област Кърджали, по трасето на път I-5 Джебел – Маказа, с 
ръководител доц. д-р Явор Бояджиев (08.08 – 21.08.2011 г.). Финансиране от ФРПИ по 
договор с НАИМ-БАН; 
- Зам. ръководител на теренните обхождания за издирването на археологически обекти 
в землищата на селата Кунино и Каменно поле, община Роман и селата Драшан и 
Габаре, община Бяла Слатина, област Враца, с ръководител д-р Станимира Танева 
(НАИМ-БАН) (14.10 – 23.10.2011 г.); 
- Участие в сондажните археологически разкопки в пещерите Самуилица II и Топлица, 
с. Кунино, община Роман, област Враца, с ръководител д-р Станимира Танева (НАИМ-
БАН) (24.10 – 31.10.2011 г.). 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Статистическа обработка на данните от теренните археологически проучвания в 
България през периода 2006 – 2010 г., с цел участие с доклад в L юбилейна Национална 
археологическа конференция в София и публикация в международно научно издание 
(март-май 2011 г.); 
- Статистическа обработка на данните от теренните археологически проучвания в 
България през 2010 г., с цел подготовка на публикация (март-май 2011 г.); 
- Обработка на документацията на теренните обхождания за издирването на 
археологически обекти в 50-метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на 
газопровод Набуко в землищата между селата Паламарца и Бутово, община Попово, 
област Търговище, община Бяла, област Русе и общините Стражица, Полски Тръмбеш 
и Павликени, област Велико Търново (май – декември 2011 г.); 
- Статистическа и технологична обработка на керамичния материал от халколитно 
селище при с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали, по трасето на път I-5 
Джебел – Маказа, с ръководител доц. д-р Явор Бояджиев (август – декември 2011 г.); 
- Обработка на керамичния материал от теренните обхождания за издирването на 
археологически обекти в землищата на селата Кунино и Каменно поле, община Роман и 
селата Драшан и Габаре, община Бяла Слатина, област Враца, с ръководител д-р 
Станимира Танева (НАИМ-БАН) (ноември – декември 2011 г.); 
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- Обработка на керамичния материал от сондажните археологически разкопки в пещера 
Топлица, с. Кунино, община Роман, област Враца, с ръководител д-р Станимира Танева 
(НАИМ-БАН) (ноември – декември 2011 г.); 
- Работа по дисертация със заглавие „Обиталища в пещери през неолита и халколита на 
територията на Източните Балкани“. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- L юбилейна Национална археологическа конференция, София (26 – 28.05.2011 г.), 
участие с доклад „Статистически резултати от теренните археологически проучвания в 
България през периода 2006-2010 г.”; 
- Първа докторантска конференция на тема „Научни аспекти на културно-
историческото наследство: предизвикателства и перспективи” в НАИМ – БАН, София 
(27 – 28.11.2011 г.), участие с доклад „Пещерните обиталища от неолита и халколита в 
българските земи, като част от културно-историческото и археологическото 
наследство”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Statistics on the 2006-2010 archaeological surveys in 
Bulgaria. Archaeologia Bulgarica 2011, XV, 3, 33-46, ISBN 1310-9537. 

 
2.1.3. Български 
2.1.3.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- Б. Aтанасов, В. Петков, Ил. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Думанов, Ж. Узунов, Др. 
Гърбов, К. Чукалев, В. Герчева. Експедиция “Струма“. – В: Археологически открития и 
разкопки през 2010 г. НАИМ – БАН, София, 2011, 555-558, ISBN 1313-0889; 
- С. Танева, Ц. Цанова, С. Сиракова, К. Чукалев, Р. Спасов. Теренни издирвания в 
землищата на селата Долно Озирово, общ. Вършец, Старо село, община Мездра, 
Бресте, Реселец, общ. Червен бряг, Камено поле и Кунино, община Роман. – В: 
Археологически открития и разкопки през 2010 г. НАИМ – БАН, София, 2011, 535-537, 
ISBN 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 
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- И. Д. Чолаков, К. Чукалев. Статистически резултати от теренните археологически 
проучвания в България през 2010 г. – В: Сборник с доклади от Първа научна 
конференция по проблемите на културно-историческото наследство. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на постоянната работна група за проучване и анализ на възможностите за 
финансиране на дейностите на НАИМ – БАН от национални и международни програми 
(Заповед I 19/11.01.2011 г.); 
- Член на комисиите по цялостна инвентаризация на Античен и Репрезентативен фонд 
(Заповед I 97/15.02.2011 г.). 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Обработка, дигитализация и научна паспортизация на паметниците от фондовете на 
НАИМ – БАН; 
- Обработка на научните паспорти на инвентаризираните паметници от фондовете на 
НАИМ – БАН (Заповед I 158/10.03.2011 г.); 
- Участие в координирането на работата по организирането на временната изложба 
„Европа в образи“ (Заповед I 986/31.08.2011 г.). 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Председател на Комисията по инвентаризацията на ДМА и нематериални активи и на 
материални запаси в НАИМ – БАН (Заповед I 1317/8.11.2011 г.). 
 
 

Красимир Георгиев (фотограф) 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Февруари участие в изложбата „Българска археология 2010 г.”; 
- От март до края на годината участие със заснемане в комисиите по пълна 
инвентаризация на музея. Заснети са над 10 000 кадъра; 
- Май – участие в национална археологическа конференция; 
- Юни-юли участие в подготовка за изложба в Катар; 
- Юни – участие в изложбата „Аз писах”; 
- Юли-август участие в изложбата „България във Византийския свят”; 
- Репродукции от албумите на Народния музей – над 7 000 кадъра; 
- Участие в разкопки в Стрелча с ръководител доц. д-р Ал. Гоцев; 
- Участие в заснемане на материали в Крумовград в разкопки под ръководството на 
гл.ас. д-р К. Ников и гл.ас. д-р Х. Попов; 
 - Участие в заснемане на обект „Некропол Горно броди” и „Епископска базилика 
Сандански”. 
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II.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И 
РЕСТАВРАЦИЯ 

 
 

Севдалина Нейкова (ръководител на отдела) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 

 
- Консервация на керамични съдове, произхождащи от античния некропол на град 
Созопол по проект „Pont Euxin: Geoarcheologie des cites greques du sud et de l’ouest de la 
Mer Noir”. Ръководител на проучванията – Кръстина Панайотова; 
- Извършване на анализи на елементен състав на 19 проби от хоросан и мазилка от 
крепостна кула и църква на н. Скамни в Созопол. Ръководител на проучванията 
Кръстина Панайотова; 
- Консервация на находки от разкопките при Ада Тепе. Ръководител на проучванията – 
гл. ас. д-р Христо Попов. 
 
1.2. Други изследователски теми 

 
- Участие в проект на ИФФТ-БАН и НАИМ-БАН, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания” – „Лазерни методи в археологията”. Ръководител на проекта – М. 
Грозева; 
- Участие в подготовка и изпълнение на проект към Столична програма „Култура” - 
„София-Сердика-Средец – културна столица на Европа 2019 г. Принос към проучване и 
популяризиране на културното ú наследство”. Ръководител на про екта – доц. д-р Л. 
Вагалински; 
- Участие в подготовка и изпълнение на проект „Византия и България. Православната 
цивилизация”, финансиран от Министерство на културата. Ръководители на проекта – 
доц. д-р Л. Вагалински и доц. д-р Божидар Димитров; 
- Участие в подготовка на проект „Закупуване на апаратура за подобряване методиката 
на работа в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ при БАН” по 
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА на Министерство на културата в направление: 
Оборудване за музейни лаборатории за извършване на консервационно-реставрационни 
дейности. Ръководител на проекта – Л. Вагалински; 
- Извършване на анализи на елементен състав на пигменти от църквите „Св. Лука” и 
„Св. Успение Богородично” в Рилски манастир. По заявка на Милена Донкова, 
докторант в катедра „Реставрация” – НХА; 
- Извършване на анализи на елементен състав на метални покрития върху две 
керамични лули, заведени с инв. номера в ИМ Варна. По заявка на Владислав Тодоров; 
- Извършване на анализи на елементен състав на грунд и пигменти от рамката на 
мозаична икона „Св. Богородица Одигитрия”, заведена с инв. номер в НАМ-БАН; 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
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- XXII International Congress of Byzantine Studies, София; 23-28 август 2011 г. 
Представих доклад „Study of provenience and restoration treatment of the mosaic icon 
Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum in Sofia”. 
 
б) В чужбина 
 
- International Symposium and Workshop on Cultural Property Risk Analysis, Лисабон, 
Португалия; септември 2011 г. Представих доклад „Risk treatment of identified risks for 
the permanent exhibition of the National Archaeological Museum in Sofia”; 
- International workshop „Mosaic: Archaeometry, Technology and Conservation, Фаенца, 
Италия; 24-25 ноември 2011 г. Представих доклад „Study of provenience and restoration 
treatment of the mosaic icon Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum 
in Sofia”; 
- VI Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy, септември 
2011, Измир, Турция. Представих постер съвместно с Галя Малчева, Кирил Благоев и 
Маргарита Грозева от ИФТТ-БАН:  G. Malcheva, C. Blagoev, M. Grozeva, S. Neykova – 
 „LIBS, XRF and XRD analysis for determining of chemical composition of white-clay 
ceramics from the medieval Bulgarian capital Preslav”. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
 
- К. Blagoev, M. Grozeva, G. Malcheva, S. Neykova „Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy, X-Ray Fluorescence spectrometry and X-Ray Powder Diffraction for 
determining of chemical composition of white-clay ceramics from the Veliki Preslav – 
Spectrochimica Acta, Part B (под печат). 
 
2.1.3. Български  
2.1.3.2. Приети за печат през 2011 г. 
 
- С. Нейкова „Мозаичната икона Св. Богородица Одигитрия от Националния 
Археологически Музей”. Списание „Проблеми на изкуството”, ISSN 0032-9371. 
 
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 2011 г. 
 
- S. Neykova „Risk assessment and treatment of identified risks for the permanent exhibition 
of the National Archaeological Museum in Sofia”. Collections: A Journal for Museum and 
Archives Professionals (Alta Mira Press), guest – edited by Robert Waller (под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Член съм на международна организация ICOM – International Council of Museums; 
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- Член съм на Асоциация на Реставраторите в България, част от международна 
организация E. C. C. O - European Confederation of Conservator – Restorers Organizations. 
 
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 студентски стажове на двама студенти от специалност „Теория и 
история на културата” – СУ. Стажовете са проведени в Лаборатория за анализи, 
консервация и реставрация в НАИМ-БАН и се изразяват в дигитализация на архивни 
консервационни документации, налични в лабораторията. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Председател на работна група към Министерство на културата със задача – изготвяне 
на проект на Наредба на Министъра на културата, съгласно чл. 168 от Закона за 
културното наследство, за условията и реда за осъществяване на дейности по 
консервация и реставрация на движими културни ценности; 
- Член на постоянна работна група в НАИМ-БАН за проучване и анализ на 
възможностите за финансиране на дейностите на НАИМ-БАН от национални и 
международни програми; 
- Член на комисия за проверка на изпълнение и приемане на строително-ремонтни 
дейности и уплътняване на витрини в зала „Средновековие” на НАМ; 
- Член на комисия за определяне на застрахователната стойност на експонати, 
предвидени за участие в изложба „Златна Византия и Ориента” през 2012 в Шалабург, 
Австрия; 
- Член на комисия за цялостна инвентаризация на фонд „Праистория” на НАМ; 
 
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Експертна оценка за състоянието на мозайка с произход базилика „Св. София” и 
заведена с инв. номер в НАМ и оценка рисковете, свързани с пренасянето на мозайката 
в музей „Св. София”; 
- Експертна оценка за състоянието на керамична икона „Св. Теодор Стратилат”, заведен 
с инв. номер 4880 в НАМ; 
- Експертна оценка за състоянието на двустранна икона от Погановски манастир, 
Сърбия, заведена с инв. номер 2057 в НАМ. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в цялостна инвентаризация на фонд „Праистория” на НАМ. Определяне на 
състоянието на праисторически експонати от постоянната експозиция на НАМ.  
- Подреждане и дигитализация на архивни реставрационни документации и 
фотодокументации за икони, иконостаси, стенописи, хартия, камък, евангелия, 
керамика, съхраняващи се в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в 
НАИМ-БАН; 
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- Участие в организирането на Четвърта Национална археологическа изложба 
„Българска Археология 2010”. Подреждане и консервационни дейности върху 
експонати, подготовка на експонати за транспортиране до музеи от страната след 
приключване на изложбата. 
- Участие в организирането на изложба „Провадия – Солницата”. Реставрация на 22 
керамични съда, подготовка на обекти от керамика, кост, метал и камък за експониране, 
подготовка на обекти на транспортиране до ИМ Провадия след края на изложбата; 
- Участие в организирането на изложба „Аз писах”. Почистване на каменни паметници 
за участието им в изложбата;  
- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в зала „Средновековие” на 
НАМ. Ръководство на дейности по уплътняване на витрините в залата – избор на 
фирма, избор на материали за уплътнение; опаковане на експонати от залата за 
временното им съхранение до приключване на ремонтните дейности; монтаж и 
окачване на малки икони от стеатит, дърво, кост и злато, на малки стенописни и 
керамични фрагменти и пергаменти; консервационни и реставрационни дейности 
върху: 

1. Керамичен корниз от Велики Преслав с инв. № 1004, н. 195; 
2. Керамична сграфито чиния с инв. № ц.6/ 1967; 
3. Икона „Св. Теодор Стратилат” от Велики Преслав с инв. № 4880; 
4. Двустранна икона от Погановски манастир с инв. № 2057; 
5. Икона „Св. Богородица с Младенеца”, заведена с инв. № 3849 в НАМ; 

Проучване на произхода на иконата и миналите реставрационни дейности по нея;  
6. 17 керамични съда, заведени с номера: оп. 100 н. 21; 5921; оп. 1004 н. 195; 361; 

ц. 8/1965; 2527; 5897; 1006/ н. 102; н.с. 46; 4562; 3085; 216; 3623; Н 63 гол; 5933; 3782; В 
7/ 64; оп. 75 н. 219; 

7. Икона от кост, заведена с инв. № 1809 в НАМ; 
8. Три икони от стеатит, заведени с инв. № 3425; 5946 и 5862 в НАМ; 

- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в централна зала на НАМ – 
витрини с праисторически материали и витрини с експонати от гробницата в Мезек; 
- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в Зала „Трезор” на НАМ. 
Подреждане на витрини 6, 7 и 9 с експонати от комплекс „Кукува могила”; 
- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в Зала „Трезор” на НАМ. 
Подреждане на витрини 6, 8 и 9 след връщане на експонати, участвали в международна 
изложба „ Александър Велики” в Мадрид, Испания; 
- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в галерията със стенописи на 
НАМ след приключване на Четвърта Национална археологическа изложба „Българска 
Археология 2010”; 
- Участие в преаранжиране на витрини в постоянната експозиция на НАМ във връзка с 
организиране на изложба „Блясъкът на вечността” с обекти от ИМ Нова Загора; 
- Опаковане за транспортиране на златна маска и пръстен от могила „Светицата” за 
участието им в изложба „Изящните съкровища на траките”, организирана в културен 
център „Морско казино” в гр. Бургас; 
- Опаковане на съкровище от Вълчитрън за транспортирането му до ИМ Пловдив за 
участие в гостуваща изложба; 
- Участие в подготовка на експонати от Борисово, съхраняващи се в ЛАКР на НАИМ-
БАН от 2008 г. за транспортиране до ИМ Елхово; 
- Инспектиране на състоянието на всички стенописи от постоянната експозиция на 
НАМ; 
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- Оценка на състоянието на каменен релеф „Благославящ Христос” от Несебър, във 
връзка с участието на движимата културна ценност в изложба „Златна Византия и 
Ориента” в Шалабург, Австрия; 
- Организация на връщане на стенописи, икони и мозайки на НАИМ след 
реставрацията им, от катедра „Реставрация” – НХА до НАИМ-БАН. Организиране на 
транспорт и пренасяне, опаковане на експонатите за транспортиране; 
- Извършване на консервационни дейности върху икона „Богородица Умиление”, 
заведена с инв. № 3849 в НАМ; 
- Извършване на консервационни дейности върху икона „Архангелски събор”, заведена 
с инв. № оп. 124/ н. 47 в НАМ. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ-БАН от 
1 април 2011 г.; 
- Отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на ЛАКР; 
- Член на Музеен съвет в НАИМ-БАН. Изготвяне на протоколи от заседанията на 
Музеен съвет в НАИМ-БАН в отсъствието на Сирма Александрова; 
- Член на Дирекционен съвет в НАИМ-БАН; 
- Изготвяне на междинни отчети, изисквани от Министерство на културата за броя и 
вида на консервираните и реставрирани в ЛАКР на НАИМ-БАН движими културни 
ценности; 
 - Изготвяне на споразумение между НАИМ-БАН и катедра „Реставрация” в НХА за 
сътрудничество в областта на опазване на българското културно наследство и 
провеждане на студентски стажове по реставрация в ЛАКР на НАИМ-БАН; 
- Изготвяне на становища относно безопасни за музейните експонати условия, по време 
на провеждане на събития в централна зала на НАМ; 
- Административно ръководство на ЛАКР на НАИМ от 1 април 2011 г. – изготвяне на 
докладни за състоянието на куполите на сградата на НАМ; изготвяне на писма до 
различни институции, относно предоставяне на движими културни ценности, заведени 
с инвентарни номера в НАМ за временно ползване и изготвяне на копия; Изготвяне на 
докладни записки за състоянието и проблематиката на отделни обекти и колекции, 
заведени с инвентарни номера в НАМ; изготвяне на текстове за дейностите, 
извършвани в ЛАКР на НАИМ, свързано с новия правилник на дейността на НАИМ; 
изготвяне на докладни записки относно провеждане на студентски стажове в ЛАКР; 
изготвяне на докладни записки за закупуване на материали за дейността на ЛАКР на 
НАИМ; съгласуване на длъжностните характеристики на служителите в ЛАКР на 
НАИМ; изготвяне на общи годишни отчети на дейността на ЛАКР пред НАИМ и 
Министерство на културата; 
- Изпълнение на препоръки от Отговорник по безопасни условия на труд в БАН за 
поставяне на предупредителни знаци върху опасните вещества, използващи се в ЛАКР 
на НАИМ-БАН и върху местата на съхранение на опасни материали в ЛАКР на НАИМ-
БАН; 
- Закупуване на материали за дейността на ЛАКР на НАИМ-БАН. 
 
 

гл. ас. д-р Петя Пенкова (консерватор-реставратор) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Изследване на проби от разкопките на обект Аклади Чеири с ръководител Петър 
Лещаков в Wolfson Archaeological Science Laboratories – University College of London, 
Лондон, Великобритания; 
- Консервация на находки от разкопките на метростанция Сердика. Ръководител на 
проучванията – гл. ас. д-р Марио Иванов; 
- Консервация на находки от разкопките при Ада Тепе. Ръководител на проучванията – 
гл. ас. д-р Христо Попов. 
 
1.2. Други изследователски теми 
 
- Участие в проект на ИФФТ-БАН и НАИМ-БАН, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания” – „Лазерни методи в археологията”. Ръководител на проекта – М. 
Грозева; 
- Участие в проект “Collection of gold, silver and bronze jewellery of the National 
Archaeological Institute with Museum: metallographic and technological analysis and 
digitalisation of artefacts. Foundation of a data base with element compositions and 
technological characteristics of authentic Thracian pieces of jewellery of the 1st mill. B. C.” с 
научен ръководител доц. д-р Милена Тонкова; 
- Участие в подготовка и изпълнение на проект към Столична програма „Култура” – 
„София-Сердика-Средец – културна столица на Европа 2019 г. Принос към проучване и 
популяризиране на културното ú наследство”. Ръководител на про екта – доц. д-р Л. 
Вагалински; 
- Участие в подготовка и изпълнение на проект „Византия и България. Православната 
цивилизация”, финансиран от Министерство на културата. Ръководители на проекта – 
доц. д-р Л. Вагалински и доц. д-р Божидар Димитров; 
- Участие в подготовка на проект „Закупуване на апаратура за подобряване методиката 
на работа в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ при БАН” по 
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА на Министерство на културата в направление: 
Оборудване за музейни лаборатории за извършване на консервационно-реставрационни 
дейности. Ръководител на проекта – Л. Вагалински; 
- Извършване на анализи с Енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-620 на елементния състав на находки от Балей па проект с ИФТТ; 
- Извършване на наблюдения относно технологията на производство на предмети от 
фонд праистория по проект с ръководител доц. д-р Милена Тонкова; 
- Участие в подготовка на проект Лазерно индуциран флуоресцентен анализ за 
изследване и опазване на културното наследство; 
- Участие в подготовка на проект Техники на позлата в предмети на изкуството от 
Древна Тракия. Физични методи за анализ. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната 
 
- Участие в семинар по проект „Лазерни методи в археологията”, Кърджали 2011; 
- Участие в съавторство с постер на тема „Application of Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy for investigation of ancient metal and ceramic artefacts” на международна 
конференция Advanced Laser Technology, 3-8 september, Varna. 
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б) В чужбина 

 
- Участие в съавторство с постер на тема LIBS analysis of ancient ceramics from V 
century B.C. and V millennium B.C. на Сonference on Lasers in the Conservation of 
Artworks (LACONA IX), 7th – 10th September 2011, в The British Museum and University 
College London; 
- Участие в съавторство с постер на тема LIBS analysis of bronze objects from the 
necropolis of Balei, Bulgaria на VI Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy, септември 2011, Измир, Турция; 
- Участие в съавторство с доклад на международна конференция CONScience 2011, 
Букурещ, Румъния. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
2.1. Научни публикации в списания и поредици 
2.1.1. Международни 
2.1.1.1. Излезли от печат през 2011 г. 
 
- К. Blagoev, M. Grozeva, G. Malcheva, P. Penkova, T. Hristova, G. Ivanov „Laser-Induced 
Breakdown Spectroscopy of bronze objects from the necropolis of Balei, Bulgaria - 
Spectrochimica Acta, Part B (под печат). 
 
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
г) Членство в международни научни организации и комитети 
 
- Национален кореспондент на групата за реставрация на метал ICOM – International 
Council of Museums. 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи 
 
- Член на работна група към Министерство на културата за изготвяне на Наредба на 
Министъра на културата за публичния регистър на лицата, които имат право да 
извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности; 
- Член на работна група към Министерство на културата за изготвяне на Наредба на 
Министъра на културата за обхвата и съдържанието на документации по извършването 
на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности; 
- Ръководител на работна група от българска страна за изработване на европейски 
стандарт за Conservation of cultural property – Packing principals for transport; 
- Участие в работни групи за изготвяне от българска страна на европейски стандарти в 
областта на консервацията и реставрацията; 
- Член на комисия за определяне на застрахователната стойност на експонати, 
предвидени за участие в изложба „Златна Византия и Ориента” през 2012 в Шалабург, 
Австрия; 
- Член на комисия за цялостна инвентаризация на фонд „Античност” на НАМ; 
- Член на комисията за цялостна инвентаризация на Репрезентативен фонд на НАМ. 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни 
 
- Участие в изготвяне на експертно становище по поставените въпроси в постановление 
за назначаване на експертиза с рег. № по ДП – 107/11 от 29.06.2011 на ГД БОП към 
МВР; 
- В изпълнение да резолюция на Директора на НАИМ-БАН, участие в изготвяне на 
експертиза за оценка на автентичност на 7 бр. предмети, възложени от АМ Пловдив във 
връзка с регистрация на частна колекция. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Участие в цялостна инвентаризация на фонд „Античност” на НАМ; 
- Участие в цялостна инвентаризация на Репрезентативен фонд на НАМ; 
- Подреждане и дигитализация на архивни реставрационни документации и 
фотодокументации за реставрация на предмети от метал съхраняващи се в Лаборатория 
за анализи, консервация и реставрация в НАИМ-БАН; 
- Участие в организирането на Четвърта Национална археологическа изложба 
„Българска Археология 2010”. Подреждане и консервационни дейности върху 
експонати, подготовка на експонати за транспортиране от и до музеи от страната; 
- Участие в организирането на изложба „Провадия – Солницата”; 
- Участие в организирането на изложба „Аз писах”; 
- Участие във възстановяване на постоянната експозиция в централна зала на НАМ – 
витрини с праисторически материали и витрини с експонати от гробницата в Мезек; 
- Опаковане за транспортиране на златна маска и пръстен от могила „Светицата” за 
връщането им след участие в изложба „Изящните съкровища на траките”, организирана 
в културен център „Морско казино” в гр. Бургас; 
- Оценка на състоянието находки от метал, предвидени за участие в изложба „Златна 
Византия и Ориента” в Шалабург, Австрия. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
- Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ-БАН до 
1 април 2011 г.; 
- Отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на ЛАКР. 
 
 

инж. Пламен  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 доц. 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 
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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. 
 
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси: 
 
а) В страната: 
 
- Участие в L-та Националната археологическа конференция – София, 26 – 28 май 2011 
г.; 
- Изготвяне на доклад и презентация „Научната апаратура в ЛАКР на НАИМ-БАН – 
възможности, резултати, перспективи” за Първата докторантска конференция „Научни 
аспекти на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи” в 
НАИМ-БАН – София, 27-28 ноември 2011 г. 
 
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
 
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, 
както и в тематични сборници: 
2.2.2. У нас: 
2.2.2.1. Излезли от печат през 2011 г.: 
 
- Г. Нехризов, 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., т. ІV, ч. І, 204-211 (ISSN 1314-3425); 
- П. Бонев. Рентгено-флуоресцентен анализ на медальона на кан Омуртаг (814-831) и 
византийски солиди от първата половина на ІХ век. – Оттука започва България. 
Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен 
туризъм „Пътуване към България“ – Шумен, 14-16 май 2010 г., 170-177 (ISBN 978-954-
577-588-8). 
 
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 
 
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи: 

 
- В изпълнение на Заповед № РД9К-0053 / 24.03.2011 г. на Министъра на културата – 
член на Комисията за движими културни ценности към Специализирания експертен 
съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение 
или национално богатство в копия или реплики; 
- В изпълнение на Заповед № І 624/29.06.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в Комисия за изготвяне на Експертна справка и Експертно становище по 
поставени в Постановление за назначаване на експертиза с рег. № по ДП – 107 / 11 от 
29.06.2011 г. на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към 
Министерството на вътрешните работи въпроси; 
- В изпълнение на Заповед № РД9К-0159 / 30.08.2011 г. на Министъра на културата – 
член на Работна група за изготвяне на предложение за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-00-0005/2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни 
ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. 
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии 
за научни степени и звания и др. подобни: 
 
- В изпълнение на Заповед І 97/15.02.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – участие в 
Комисия за цялостна инвентаризация на Каменен фонд на Националния 
археологически музей, придружена от пълна дигитализация и изработване на научни 
паспорти на движимите културни ценности от фонда; 
- В изпълнение на Заповед № І 624 / 29.06.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие при изготвянето на Експертна справка по поставените в Постановление за 
назначаване на експертиза с рег. № по ДП – 107 / 11 от 29.06.2011 г. на Главна 
дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерството на вътрешните 
работи въпроси; 
- В изпълнение на Заповед № І 624 / 29.06.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие при изготвянето на Експертно становище по поставените в Постановление за 
назначаване на експертиза с рег. № по ДП – 107 / 11 от 29.06.2011 г. на Главна 
дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерството на вътрешните 
работи въпроси; 
- В изпълнение на Заповед № І 1112 / 27.09.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
член на Комисия за съставяне на Протокол за оценка на състоянието на експонатите, 
предвидени за участие в изложбата „Златна Византия и Ориента” в двореца Шалабург – 
Долна Австрия, от април до ноември 2012 г., както и определяне на застрахователните 
им стойности, включително и на предметите, предоставени за тази цел от Исторически 
музей – Карлово; 
- В изпълнение на Резолюция на Директора на НАИМ – БАН – изготвяне на Експертиза 
на 7 бр. експонати от колекция „Бойко Ватев” на Регионален археологически музей – 
Пловдив; 
- Химичен анализ с помощта на Енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен 
спектрометър EDX-720 на: 

- Седименти от профила на археологически сондаж в пещера „Леярна” и 
околността й – с. Младежко, общ. М. Търново, по заявки на доц. д-р Мария Гюрова и 
доц. д-р Стефанка Иванова; 

- 40 броя еталонни златни проби в рамките на проекта за изследване на златното 
съкровище от халколитния некропол във Варна с цел установяване на съгласуваност на 
резултатите, получени преди това с преносим апарат за РФА, собственост на 
Химическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и апарата за 
РФА, собственост на Университета в Тюбинген – Германия, по заявка на проф. Ивелин 
Кулев; 

- Къс желязна шлака от обект 12 при с. Крум, по заявка на Емилия Евтимова; 
- Златната коланна украса със стъклена инкрустация от VІІІ – ІХ в. от с. Ветрен, 

Варненско, съгласно Заповед № І 624 / 29.06.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН; 
- Златната огърлица от ІV в. пр. н. е. от Мал тепе при с. Мезек, Свиленградско, 

съгласно Заповед № І 624 / 29.06.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН; 
- Кости от прасе от обект „Койчово кале” – Панагюрище, по заявка на доц. д-р 

Лазар Нинов; 
- 5 проби от почва от Казанлъшко за нуждите на проект АКБ, по заявка на д-р 

Цони Цонев; 
- 2 бр. пигменти от ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Кирил и 

Методий”, по заявка на Младост Вълкова (НХА); 
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- 4 бр. бронзови пирончета от тракийска гробница до с. Долно Изворово, общ. 
Казанлък, по заявка на Георги Нехризов; 

- В изпълнение да резолюция на Директора на НАИМ-БАН, участие в изготвяне 
на експертиза за оценка на автентичност на 7 бр. предмети, възложени от АМ Пловдив 
във връзка с регистрация на частна колекция; 

- 3 бр. сребърни фибули – инв. № 615a, b и c, от фонд „Праистория” на НАМ по 
Заявка на доц. д-р Милена Тонкова. 
 
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
През 2011 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: 

 
- Във връзка с преустройството и подготовката на постоянната експозиция в Зала 
„Средновековие” на НАИМ-БАН бяха реставрирани и консервирани по заявки на д-р 
Йордан Гатев: 

 
  1. Желязна изземка – инв. № 211; 
  2. Железен пергел – инв. № 4565; 
  3. Железен нож – без инв. №; 
  4. Желязно огниво – без инв. №; 
  5. Желязно огниво – инв. № 2781; 
  6. Желязно огниво – инв. № 4278; 
  7. Желязно огниво – инв. № 5834; 
  8. Желязно огниво – инв. № 5841; 
  9. Желязна панта за врата (4 части) – инв. № 1548; 
10. Желязна верига за врата – инв. № 548; 
11. Железни гвоздеи (2 бр.) – без инв. №; 
12. Желязна коса – оп. 26, п. 2, без инв. №; 
13. Железен сърп – инв № 1585, оп. 1004/ п. 545; 
14. Железен косер – инв. № 4645, ИЗ (оп. 1004) п. 394; 
15. Железен обков на лопата – без инв. №, оп. 1004/ п. 6; 
16. Железен тигел, малък - инв. № 740, ИЗ (оп. 1004) п.680; 
17. Железен връх на ловно копие – инв.№ 9, оп. 811/ п. 376; 
18. Железен лемеж – без инв. №, оп.811/ п.770; 
19. Желязна копачка (мотичка малка) – инв. № 3844, оп.811/ п. 413; 
20. Бронзово звънче – инв. № 1882; 
21. Железен дикел – инв. № 5634; 
22. Желязна мотика – инв. № 3530; 
23. Желязна копраля – инв. № 3533 (?); 
24. Железен лемеж – инв. № 4541; 
25. Железен лемеж – инв. № 4412; 
26. Железен лемеж – инв. № 4540; 
27. Железен лемеж – инв. № 4542; 
28. Желязна мотико-брадва – инв. № 1945; 
29. Желязна кирко-брадва – инв. № 4422; 
30. Железни клещи – инв. № 3525; 
31. Железни клещи – инв. № 1205, оп. 1004/69; 
32. Желязно черясло – инв. № 1583, оп. 1004/554; 
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33. Железни клещи – инв. № 1206, оп. 1004/70;; 
34. Железни клещи – инв. № 1204, оп. 1004/71; 
35. Желязна наковалня – златарска (?) – инв. № 4419, оп. 102/331; 
36. Желязна наковалня – златарска (?) – инв. № 4690, оп. 1004/584; 
37. Железен дилаф (ръжен) – инв. № 3530, оп.1004/581; 
38. Желязна копраля – инв. № 6138; 
39. Железен звънец – инв. № 6082; 
40. Железен лемеж – малък – инв. № 6083; 
41. Бронзов кръст с надпис – инв. № 1057.  

 
- Участие при изваждането, опаковането и пренасянето на експонатите от витрините в 
Зала „Средновековие” във връзка с предстоящия й ремонт; 
- В изпълнение на Заповед № І 97 от 15.02.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие в Комисия за цялостна инвентаризация на Каменния фонд на НАМ, 
придружена от пълна дигитализация и изработване на научни паспорти; 
- В изпълнение на Заповед № І 187 от 19.03.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие при освобождаването на витрините в партерната зала на Музея от експонати на 
закриващата се временна изложба „Сенки от отвъдното” и подготовката им за връщане 
на „Старинен музей“ – гр. Несебър; 
- В изпълнение на Заповед № І 290 от 04.04.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие при възстановяването на експозицията „Аз писах“; 
- В изпълнение на Заповед № І 291 от 04.04.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие при реализирането на постоянната експозиция в Зала „Средновековие”; 
- В изпълнение на Заповед № І 295 от 05.04.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие при възстановяването на постоянната експозиция в Централната зала – 
североизточно подкуполно пространство; 
- В изпълнение на Заповед № І 410 от 16.05.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие в Комисия за възстановяване целостта на постоянната експозиция в Зала 
„Трезор“ (Витрини № 6, 8 и 9) във връзка с връщането на експонати, участвали в 
пътуващата международна изложба „Александър Велики” от Мадрид, Испания; 
- В изпълнение на Заповед № І 508 от 01.06.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 
участие в работна група за връщане на средновековни стенописи на старите им места в 
галерията на експозицията на НАИМ-БАН; 
- В изпълнение на Заповед № І 1005 от 01.09.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в работна група за профилактика на витрини в Зала „Средновековие”; 
- В изпълнение на Заповед № І 1023 от 08.09.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
участие в работна група за профилактика на витрина №1 в Зала „Средновековие” и 
прибиране на 3 фрагмента от мозайка, експонирани извън витрина; 
- В изпълнение на Заповед № ІV 45 от 10.10.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – 
командирован във Великобритания, Лондон, British museum, със задача – придружаване 
на експонат – златен кръст-реликвиар, собственост на НАИМ-БАН, инв. № 4882, 
участвал в изложбата „Съкровища от Рая: светци, реликви и вяра в Средновековна 
Европа“; 
- Съгласно Заповед № І 1259 от 27.10.2011 г. – участие в работна група във връзка с 
организирането от НАИМ – БАН на V-тата Национална археологическа изложба 
„Българска археология 2011 г.”; 
- Изготвяне на фото- и архивна документация за реставрираните и консервирани 
експонати. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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- Съгласно Решение на Общото събрание на НАИМ-БАН (Протокол № 14 от 02.02.2011 
г.) и Заповед № І 161 от 11.03.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – 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 Заповед № І 870 / 22.07.2010 – провеждане на Началния инструктаж в 
НАИМ-БАН; 
- Изготвяне на Анализ – Отчет за дейността по безопасност и здраве при работа през 
отчетната 2010 г. в НАИМ-БАН; 
- В изпълнение на Заповед № І 48/26.01.2011 г. на Директора на НАИМ-БАН – участие 
в Комисия за определяне на подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване 
на лицата с намалена работоспособност в НАИМ-БАН; 
- Отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи, консервация и 
реставрация в НАИМ-БАН; 
- Съгласно Заповед № 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; 
- Съгласно Заповед № І 268/31.03.2011 г., считано от 01.04.2011 г. – определен за 
заместник на Ръководителя на обекта с ИЙЛ в Лабораторията за анализи, консервация 
и реставрация; 
- Участие в заседанията на Директорския и Музейния съвет на НАИМ-БАН при 
отсъствие на Ръководителя на Лабораторията; 
 
 

Мария Кирова (консерватор-реставратор) 
 
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
 
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки 
 
- Участие в археологически проучвания на църква на н. Скамни, гр. Созопол. Ръководител 
на проучванията – Кръстина Панайотова. 
  
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
 
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Праистория” по заявка на Станимира 
Танева; 
- 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; 
- Консервация и реставрация на експонати за временната изложба „Българска 
археология 2010 г.”; 
- Участие в работна група за разформироване на V Национална археологическа 
изложба, подготвяне на експонатите, взели участие в изложбата за транспортиране и 
връщането им по музеите; 
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- Изготвяне на доклади за актуалното състояние на паметниците от Античен фонд в 
Централна зала на НАМ, които се попълват в научните паспорти. Изготвяне на научна 
паспортизация и електронна обработка на всеки паметник; 
- Консервация и реставрация на находки от разкопки на обект „Владетелска църква” – 
Велики Преслав; 
- Участие в работна група за възстановяване постоянната експозиция в зала 
„Средновековие” на НАМ. 

- Участие в работна група за разформироване, опаковане и подготвяне за 
транспортиране на експонати до музеите, взели участие във временната изложба „Аз 
писах...” – Българска кирилска епиграфика. 
 
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; 
- Участие в курс, проведен в БАН за членове на Комитета по безопасни условия на 
труд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

II.12. БИБЛИОТЕКА НА НАИМ – БАН 
 

През отчетната 2011 г. в библиотеката при НАИМ са постъпили общо 486 тома 
инвентирана литература на стойност 25601.61 лв. Стойностите за библиотеката при 
Археологическия институт са 399 тома за 21154.41 лв., а за библиотеката при 
Археологическия музей – 87 тома за 4447.20 лв. 

Книжният фонд на библиотеката до 30.12.2011 г. е 71 970 тома инвентирана 
литература като фондът на библиотеката при АИ е 52598 тома, а на библиотеката при 
АМ – 19372 тома. 

През отчетната година са регистрирани 327 читатели, издадени са 53 нови 
читателски карти на стойност 276 лв. За ползване на ксерокса в библиотеката при АИ 
са продадени 58 магнитни карти на стойност 820 лв. Сумите са отчетени в 
Счетоводството на НАИМ. 

През 2011 г. са получени по книгообмен 320 тома л-ра чрез редовните ни 
книгообменни връзки. Допълнително е извършен книгообмен с изданията на НАИМ, с 
библиотеката при Археологическия музей – гр. Пловдив и В. Търново, с Историческия 
музей – гр. Казанлък, със СУ „Св. Климент Охридски”, с института по Тракология – гр. 
София, с Университета в гр. Ниш. Получили сме 128 бр. дарения от колеги от страната 
и чужбина. 

Сигнализираме пред Ръководството на НАИМ, че поради липса на средства, 
книгообменът ни, който се извършва чрез Централна библиотека при БАН започва да 
замира. От наша страна, от средата на отчетната година, не се изпраща нищо, а все още 
получаваме чужди издания, защото нашите партньори не са официално предупредени 
за новосъздалата се ситуация.  

Поради липса на средства, не сме абонирани нито за български, нито за чужди 
периодични издания за 2012 г. Очертава се прехвърляне на книгообмена и абонаментът 
от ЦБ-БАН към НАИМ. Какви ще бъдат възможностите за това ще реши Ръководството 
на нашата институция. 

С оглед набавяне на липсващи в библиотеката издания, продължи практиката на 
ксерографиране на книги, взети от частни лица или от други библиотеки. 

Бяха изготвени ксерокс-копия на следните книги: Попово в миналото, т. 4; 
Кузманов, П. Селището Перник през вековете; скъсани страници от сп. Советская 
археология; Б.Николова. Устройство и управление на българската православна църква; 
Жеков, Г., Н. Христова. Монетосеченето на Тракия І-ІІІ в. – Никополис ад Иструм и 
Сердика; Монетосеченето на Горна Мизия; Виминациум; 

Литургия, архитектура и изкусство византийского мира; Fruhchristliche 
Baptisterii; Дриновски сборник. Т. 2; История на Анхиало. 

В библиотеката при Археологическия институт са попълнени всички липсващи 
статии и монографии от архива на проф. В.Велков, който ще бъде предаден тази година 
на Научния архив при БАН. 

Редовно са получавани от Ирен Тодорова по 9 бр. от новоизлезлите издания на 
НАИМ за нуждите на книгообмена. 

Всички постъпления в библиотеката са обработвани редовно и са поддържани 
съответната документация и каталози. Редовно е поддържана картотеката на трудовете 
на научните сътрудници. 

Продължава работата по изграждане на електронен каталог на библиотеката. 
Библиотекарката Мария Никова, която отговаря за тази дейност е обработила 

2291 тома книги от фонда на библиотеката при Археологическия институт. Целият ІІ-
ри формат книги, с изключение на многотомните издания, за които е необходимо 
специално обучение и кабелно свързване, е влезнал в Интернет-пространството. 
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Редовно са предавани книги за подвързия. 
Изготвени са 12 изложби на новопостъпила литература. 
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