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I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ – БАН
Националният археологически институт с музей отчита една трудна, стресова,
но и много успешна 2012 година. Трудностите и разочарованията бяха породени от
изненадващо лансирания Закон за изменение и допълнение на Закона за културното
наследство. Без да са съобразени с мнението на специалистите-археолози, редица
текстове в този проектозакон представляваха ясно артикулирана заявка за силна
централизация на правомощията в сферата на националното културно богатство в
ръцете на Министерството на културата и за обидно маргинализиране на ролята и
участието на професионалистите-археолози в тази приоритетна за страната ни
стратегическа културна политика. Археологическата общност (в лицето на НАИМ,
Асоциацията на българските археолози, колеги от СУ „Св. Кл. Охридски и др.) дадоха
убедителен и достоен отговор на тенденцията за унизително девалвиране на
археологическата наука и стойностните й измерения в обществото, както и на някои
открити нападки срещу професионалната ни колегия. Излишно е да резюмираме
множеството изказвания на учени от НАИМ – БАН в защита на досегашните текстове
на ЗКН, които са доказали ефективността, оперативността и целесъобразността на
действащите механизми в разкриване и опазване на националното културно (в това
число археологическо) богатство. Сериозно и убедително присъствие в медиите
реализираха Директорът и Председателят на НС на НАИМ – БАН. Изявите ни в защита
на нашето професионално достойнство и отговорност към културното наследство
намериха кулминацията си в организираната от НАИМ пресконференция на 04.11.2011
г. от 11 ч. в залата на БТА. Тя даде синтезиран израз на нашите опасения и нашето
несъгласие с предлаганите изменения на Закона за културното наследство.
Тези неочаквани проблеми с непредвидими, но безусловно негативни
последици, ако ЗКН в този му вид бъде приет, разтърсиха археологическата общност,
но и се оказаха силен консолидиращ фактор в широко-мащабната ни работа. Дългият
археологически сезон (неуместно е да се каже лято) донесе много радост и
удовлетворение от значими открития и находки. За кратко време те станаха достояние
на нашата и дори на световната общност. Неслучайно 2012 беше окачествена в една от
най-големите ни електронни медии като „златна” година за археологията. Отново,
образно казано, застанахме в центъра на прожекторите, но с усмивката и със
заслуженото признание на откриватели.
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 г. пр. Хр. до ХVIII в сл.
Хр.

4

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 човешки ресурс, способен
да комуникира и представя достиженията на науката ни на европейската и световна
научна сцена. Върху тази перспектива НАИМ се опитва и трябва да гради своята
цялостна, убедителна, добре планирана, реалистична и съобразена и с международните
приоритети стратегия, която да съчетава приемствеността с обновлението.
1.2. 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.
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1.3. 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.
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 Министерств
о на културата, на Националния институт за недвижимо културно наследство, на
СУ „Св. Кл. Охридски”, НБУ, Археологическия музей Варна и Центъра по подводна
археология. НАИМ осъществява контрол и над качеството на провежданите
археологически проучвания чрез действащи комисии, които посещават
археологическите обекти по време на проучването им.
1.4. 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-те и 80-те 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
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, Националния
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.
1.5. 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
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извън него, като в много случаи поставя началото на развитието на нови направления.
Такива са изследванията в областта на геоархеологията, геофизиката, археомагнетизма,
палеосеизмичната активност, 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 „Св. 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.
В рамките на мрежата Heritage. Esprit: „Културно наследство: Образование –
Наука – Опазване – Интегриране 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.
1.6. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата.
1.6.1. 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 Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Агенция „Пътна
инфраструктура”,
Националната
компания
„Железопътна
инфраструктура“,
Министерството на икономиката, Министерството 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.
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Участието в инфраструктурните проекти по линия на Агенция „Пътна
инфраструктура”, Метрополитен – София, Набуко, Южен поток и др. е пряк принос на
НАИМ в навременното осъществяване на инфраструктурните проекти от найрешаващо значение за развитието на страната.
1.6.2. Проекти свързани с общонационални и оперативни дейности,
обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции:
През отчетната година беше реализирана мащабна полева работа по договори, в
които НАИМ беше изпълнител, финансирани от Национални фондове, министерства,
ведомства и фирми. Особено трудоемко се оказа изпълнението на договорите по
оперативна програма „Пътна инфраструктура” като отсечката Белокопитово
(магистрала Хемус), магистрала Марица, пътен възел Капитан Андреево. Довършиха се
издирванията на археологически обекти по трасето на газопровод Набуко и бяха
осъществени проучванията по трасето на газопровод Южен поток. Тези проекти
вменяваха на археолозите тежката задача да извършват краткосрочни и професионално
издържани проучвания на множество обекти, влизащи в трасета и планове на
инфраструктурни проекти на държавата и частни инвеститори. Резултатите от тази
мощна полева кампания през 2012 г. предстои да бъдат отчетени и оценени. Като цяло
може да се констатира, че дълговременна и успешна теренна работа на археолозите
обезпечава стартирането на водещи оперативни програми и инфраструктурни проекти
(Пътна инфраструктура например), които са и най-успешните в общодържавната
стратегия и практика по усвояване на европейските фондове. Не е случаен фактът, че
трудът на археолозите като цяло беше високо оценен от изпълнителната власт в
контекста на националните приоритети на държавата. Разкопките в София (по договори
със Софийска община и фирма Метрополитен) направиха възможно оптималното
експониране и социализиране на атрактивните останки от Сердика. Вписването им в
концепцията за крупен музеен комплекс в центъра на София е един от основните
мотиви и аргументи за кандидатстването на София за Европейска столица на културата.
***до 3 най-значими проекта свързани с общонационални и оперативни дейности,
обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции:
1. Проект „Издирване на археологически обекти по трасето на газопровод
„Южен поток” като част от изпълнението на договор между „Газтек БГ”АД и НАИМ –
БАН.
През октомври и ноември 2012 г. бяха проведени издирвания на археологически
обекти по трасето на газопровода „Южен поток” с дължина 540 км на територията на
Република България. Археологическите изследвания се осъществиха по специално
изготвена методика на проучване за пълно покриване на територията и документиране
с помощта на ГИС.
Научният колектив се ръководеше от доц. д-р Людмил Вагалински, директор на
НАИМ – БАН, координатор на проекта беше доц. д-р Георги Нехризов. Теренното
издирване по сектори се проведе под ръководството на млади учени от НАИМ – БАН,
преминали специално обучение за работа с ГИС. Във всеки екип бяха включени
представители на регионалните и общински музеи, през чиято територия преминава
трасето. В тях участваха преподаватели, докторанти, магистри и студенти от Софийски
и Нов български университет.
В процеса на издирване бяха регистрирани 124 археологически обекта. От тях
100 в различна степен ще бъдат засегнати от изграждането на газопровода „Южен
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поток”. Останалите 24 са извън сервитута на трасето, но в опасна близост (до 50 м) с
него.
Беше изготвен подробен доклад за резултатите от проучването, таблици с
характеристики на обектите и ГИС отчет. Представен е списък на застрашените
археологически обекти по трасето и са определени мерки за защита на всеки от тях. С
приключване на този етап от работата на археолозите се разкриват възможностите за
начало на изкопните работи за този изключително важен за икономиката на страната ни
международен обект.
2. Проект „Археологическото наследство на Сердика – за нас и за децата
ни!”, между НАИМ – БАН и Софийска община (Програма Култура). Ръководител на
проекта – доц. д-р Людмил Вагалински, на подтемата „Западна порта на Сердика” – гл.
ас. д-р А. Аладжов. През 2012 г. археологическото проучване продължи върху цялата
площ на обекта със системно стратиграфско проучване на всички участъци. В процеса
на работата се разкриваха и документираха сгради, кули и части от куртината на
крепостната стена на града. В помещение № 7 (сграда № 1) бяха проучени ранни
зидове, свързани с планировка от II в., от времето преди изграждането на крепостната
стена като стана възможно да се установи начина на нейното изграждане. В северния
сектор са проучени 12 помещения от сграда (или сгради), чиито брой предстои да се
прецизира. Едно от тези помещения представлява южната част на т. н. базилика. От
север на базиликата е разкрита част от по-ранна сграда, която вероятно по-късно е била
включена в архитектурния план на базиликата. Изцяло бе проучен мозаечният под на
сградата, интерпретирана още при проучванията през 70-те години на ХХ в. като
базилика. Бяха разкрити три различни пана с геометрични и растителни мотиви, за
които са използвани седем различни цвята. Северното и средното пано заемат почти
цялата площ на сградата, докато южното е възможно да представлява по-широк
бордюр. Последното пано продължава и под южната стена на базиликата. Мозайката е
с изключителна художествена стойност и след реставрация ще бъде експонирана в
Общински културен институт „Стара София”. Успешното завършване на
археологическото проучване бе отбелязано на 11.12.2012 г. с презентиране на обекта и
представяне на издадената за целта книга в Заседателната зала на Софийска община в
присъствието на кмета на София. Обектът Западна порта е от ключово значение в
контекста на планирания музеен комплекс и ларго на София.
Националният археологически музей е най-големият и най-старият в
България и играе основна роля като един от най-важните центрове в страната за
популяризиране миналото на днешните български земи. В Музея се разработват
научно-експозиционни планове, осъществява се научна обработка на музейните
колекции и подготовка на корпуси, консултантска и рецензионна дейност, научни
музейно-образователни програми по история и изкуство, предназначени за училищата.
Структура
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
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актуализиран от нарочна комисия, обсъден от НС и приет на ОС на учените от БАН на
24.01.2012 г.
Кадрово състояние през 2012 г.
Изследователският състав на НАИМ към 31.12.2012 г. е 90 души. В НАИМ
работят 42 хабилитирани и 23 нехабилитирани учени. Носители на научни степени (д-р
и д. и. н.) са 69 души. Специалистите с висше образование са 25. От служителите в
НАИМ под 35 години са двама нехабилитирани учени, четирима специалисти със
степен „доктор” и четирима специалисти с висше образование. Четири служители са
без академични длъжности, но със степен „доктор”. Техническият персонал включва20
служители.
През 2012 г. е пенсиониран 1 учен от НАИМ.
Разпределението по вътрешни структурни звена към 31.12.2011 г.:
Ръководство – 4;
Ръководител Административен отдел – 1;
Научен секретариат – 3;
Връзки с обществеността – 1;
Секция за праистория – 13;
Секция за тракийска археология – 14;
Секция за антична археология – 15;
Секция за средновековна археология – 11;
Секция за нумизматика и епиграфика – 5;
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 6;
Филиал Шумен – 9;
Филиал Велико Търново – 5;
Отдел Фондове на музея – 9;
Отдел Експозиции на музея – 9;
Лаборатория – 5;
Библиотеки – 4;
Счетоводство – 5;
Канцелария-деловодство – 4;
Научен архив – 1;
Археологическа база Велики Преслав – 2;
През 2012 г. Директор на НАИМ беше доц. д-р Людмил Вагалински; заместник
директор – доц. д-р Бони Петрунова, а впоследствие и доц. д-р Мария Рехо; научен
секретар – доц. д-р Мария Гюрова; ръководител на Административен отдел – инж.
Надя Николова; председател на Научния съвет – проф. д. и. н. Васил Николов,
председател на Общото събрание на учените в НАИМ – доц. д-р Явор Бояджиев.
Ръководители на секции и отдели в НАИМ през отчетния период: Секция за
праистория – доц. д-р Стефанка Иванова; Секция за тракийска археология – доц. д-р
Милена Тонкова; Секция за антична археология – доц. д-р Кръстинка Панайотова;
Секция за средновековна археология – доц. д-р Бони Петрунова; Секция за
нумизматика и епиграфика – доц. д-р Боряна Русева; Проблемна група за
интердисциплинарни изследвания – доц. д-р Лазар 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 Здравко Димитров (от декември 2012 – гл. ас. д-р
Камен Бояджиев), Отдел Фондове – Павлина Илиева; Лаборатория за анализи,
консервация и реставрация – Севдалина Нейкова, впоследствие – инж. Пламен Бонев.
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Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ е реновирана
и адаптирана според съвременните изисквания със средства на НАИМ и е оборудвана
със съвременна апаратура по проект, финансиран от Японското правителство и
реализиран с енергичната подкрепа на 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 – освен анализи, обхваща
и консервация и реставрация на движими културни ценности от фондовете на НАМ, на
находки от провежданите от НАИМ археологически проучвания в страната, изследване
на химическия елементен 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 Министерството 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
национално и международно равнище.
Библиотеката на НАИМ е най-богатата археологическа библиотека в страната,
която обслужва научни работници и докторанти от страната и чужбина. Отчетният
период беше особено тежък за служителите на библиотеката. Техният отчет е приложен
без съкращения.
През отчетната 2012 г. в библиотеката при НАИМ беше проведена пълна
инвентаризация съгласно заповед на Директора на НАИМ №І 1247/24.10.2011 г., която
обхвана периода от 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г. Бяха проверени “de visu” и по
документи общо 72 088 инвентирани библиотечни единици, като 52 716 тома – в
библиотеката при Археологическия институт и 19 372 тома – в библиотеката при
Археологическия музей. Констативните протоколи ще бъдат представени в края на м.
януари, 2013 г., тъй като все още имаме неиздължили се читатели. Общо липсите на
библиотеката до настоящия момент са 87 тома, без тези, за които отделни читатели
носят отговорност.
За извършване на проверката „de visu” голяма помощ оказаха повечето
докторанти на НАИМ, на които е изказана благодарност в докладна записка на Св.
Маслева до Директора на НАИМ – БАН.
Въпреки провежданата проверка на библиотечния фонд, библиотеката
обслужваше читатели не само в определените за това дни. Регистрирани са почти
постоянни посещения на колеги от чужбина и от музеите в страната. По време на
проверката бяха дадени за реставриране и подвързия всички нуждаещи се книги.
Поради провежданата инвентаризация, до 31.03.2012 г. от ЦБ-БАН бяха приети
ограничено количество нови книги – 118 тома. Беше извършен книгообмен с НИМ –
София, с колеги от Румъния, Чехия, Германия.
До 31.03.2012 г. продължи включването на библиотечния фонд в сводния
Електронен каталог на ЦБ-БАН – включени са 416 тома книги. Румяна Бонева,
назначена по договор №02/2012 г. приключи с работата си по Архива на проф. Велизар
Велков. От него бяха изтеглени всички липсващи на библиотеката при
Археологическия институт книги и отпечатъци и бяха включени във фонда й. Самият
архив беше предаден на Научния архив при БАН на 23.02.2012 г.
Основните проблеми, отнасящи се до библиотеката са:
- Нередовно извършващият се, поради липса на средства, книгообмен и
абонамент на периодичните издания чрез Централна библиотека при БАН;
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- Все още неприключилото свързване на библиотеката при НАИМ с кабелната
мрежа на ЦБ-БАН.
Към това изчерпателно изложение може да се добави уверението от страна на
отговорните служители на ЦБ-БАН към М. Гюрова и Л. Вагалински, че процесът ще
бъде финализиран съвсем скоро. Добрата новина за цялата институция е, че най-накрая
са уговорени конкретни стъпки за свързването ни със сървъра на БАН и свободния ни
достъп до наличните електронни ресурси от научна литература.
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 2012 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
2012 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 регистрация на
нови обекти.
През изминалия сезон теренна работа беше осъществена на над 320
археологически обекта. Основната тежест на теренната работа беше концентрирана
върху множество и мащабни археологически обекти по договори за изпълнение на
оперативни програми към министерства, ведомства и фирми (vide supra). 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 беше 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 на НАИМ с национално финансиране през 2012 г. се
осъществяваше в рамките на 62 проекта (по договори за изпълнение на археологически
проучвания) разпределени както следва: към министерства и други ведомства
(Министерство на културата – 4, Министерство на транспорта – 1, АПИ – 8 и др.) –
общо 27, от които 23 приключили и 4 текущи; 22 са договорите на НАИМ с фирми от
страната (Метрополитен, Химкомплект Инженеринг ХЪШ Холдинг, Болкан Минерал
Майнинг, Булгартрансгаз и др.), от тях 18 приключили и 4 текущи. Учени от НАИМ са
работили през отчетната година по 13 проекта финансирани от ФНИ, от които 1 е
приключил, а 4 са в сътрудничество с други научни институции.
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 и от други институции. По време на теренната работа при реализирането на
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интердисциплинарни проучвания (геофизични, палеозоологични, палеоботанически и
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.
Научната работа на 2012г. се осъществяваше в рамките на 21 проекта на
секциите и отделите в НАИМ (формално на бюджетна субсидия, но без реални
финансови постъпления).
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 С. Александров;
- „Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”; Ръководител
доц. д-р Диана Гергова;
- „Археологическа карта на България”; Ръководител д-р Георги Нехризов.
Секция за антична археология:
- „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”;
Ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова;
- „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”;
Ръководител доц. д-р Евгения Генчева;
- „Долнодунавският лимес І – началото на VІІ в.”; Ръководител доц. д-р Евгения
Генчева;
- „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 доц. д-р Валери Григоров;
- „Стари български столици”; Ръководител доц. д-р Маргарита Ваклинова;
- „Средновековният български град и село”; Ръководител доц. д-р Бони
Петрунова;
- „Българските земи през ХV – ХVІІІ в.”; Ръководител доц. дин Николай
Овчаров.
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:
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- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология”; Ръководител
доц. д-р Лазар Нинов;
Отдели Експозиции и Фондове:
- „Експозиция и фондове на НАИМ”; Ръководител доц. д-р Мария Рехо.
През 2012 НАИМ беше домакин на две научни конференции:
- Първата европейска SCGIS конференция: Най-добри практики: прилагане
на ГИС технологии за опазване на природните ресурси и културно наследство 21 – 23
май, 2012. Конференцията имаше две основни направления:
1.
ГИС
за
опазване
на
околната
среда
и
природните
ресурси;
2. Опазване на обектите на културното наследство с използване на ГИС – тази тема е
фокусирана върху прилагането на ГИС за опазване на археологически обекти и
исторически места част от културното наследство. От НАИМ в конференцията
участваха с доклади: Георги Нехризов, Цони Цонев, Андрей Аладжов, Надежда Кечева
и Георги Иванов;
- Традиционните Декемврийски четения, организирани от Секцията за
средновековна археология предложиха интересни доклади и дискусии от страна на
участниците в събитието, от които 19 са от НАИМ.
През 2012 НАИМ беше съорганизатор на следните научни форуми:
- Учени от НАИМ са основните организатори на 22 световен Лимес конгрес в
Русе (vide supra);
- Организационен комитет под ръководството на проф. дин В. Николов подготви
провеждането на Международния хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom
Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.”), Варна, май 2012 г., с над 80
участници;
- Учени от НАИМ участваха в организацията и провеждането на международния
конгрес „Български Форум. Корени, историческо развитие и културно наследство на
българската цивилизация”. Той се проведе във Варна на 22-25 октомври със
съорганизатор – Академията на науките на Р Татарстан и с участието на БАН и
Министерството на културата. Беше представен и луксозен том със същото заглавие,
издаден в Татарстан, но с участието и на български археолози, основно от Филиала в
Шумен. Беше подписано предварително споразумение между НАИМ и ТАН за
проучване на прабългарската култура в България и Татарстан. С решение на нашия НС
председателят на Татарстанската Академия е избран за чуждестранен член на НАИМ;
- Традиционно беше активното участие на учени от НАИМ в организацията на
националната археологическа конференция, която през 2012 се проведе в Бургас. Освен
работата ни в научните сесии дискусии и заседанието на АБА, приносът на НАИМ към
това събитие безспорно кулминира в изложбата „Най-големите съкровища на траките”
с гостуването на Вълчитрънското златно съкровище в културния център „Морско
казино”, зала „Ал. Георгиев – Коджакафалията”, 31.05-31.08.2012 г.;
През отчетната 2012 г. учените от НАИМ са осъществили 33 командировки в
чужбина за участие в научни форуми. Подпомогнати от специално отпуснат от
бюджета на НАИМ фонд за пътни разходи и въпреки финансовата стагнация в поширок контекст, някои учени от НАИМ – БАН са регистрирали повече от едно участие
на престижни форуми в чужбина (гл. ас. д-р З. Димитров – 4; по 2 – доц. д-р М. Гюрова,
гл. ас. д-р М. Дамянов, гл. ас. д-р П. Пенкова. Като цяло най-много участия на форуми в
чужбина имат праисторическа секция (6 реални и 3 задочни), секцията за тракийска
археология (6 реални и 1 задочно) и отдел експозиции – 6 реални. Останалите научни
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звена се подреждат както следва: ПГИИ, СНЕ, Лабораторията и филиал Шумен – по 3;
САА – 2 и отдел Фондове – 1.
През годината за дългосрочни научни изследвания и специализации в чужбина
са били командировани следните учени от НАИМ:
- д-р Сирма Александрова (отдел Фондове) – едногодишна стипендия за
творческа работа във Field Museum в Чикаго (САЩ) – към Американския научен
център в София;
- доц. д-р Крум Бъчваров (Секция за праистория) – два месеца в Саарландския
университет по изследователски проект „The Ritual Site at Sarnevo, SE Bulgaria:
Neolithic, Iron Age and Roman period”, стипендия на фондация „А. фон Хумболт”.
Много успешна и познавателна се оказа лекторията посветена на 120
годишнината на НАМ 1892-2012. Програмата беше съставена от доц. д-р К. Панайотова
и доц. д-р М. Тонкова, а атрактивните и художествено издържани постери бяха дело на
гл. ас. д-р Г. Иванов. В лекторията взеха участие 9 лектори от НАИМ.
На 23 май 2012 г., с енергичното съдействие на доц. д-р М. Гюрова, беше
организирана лектория-семинар под надслов „В търсене на първите европейци”, под
патронажа на Председателя на БАН, академик Никола Съботинов. Бяха представени
две лекции: на гостуващия професор от Русия, дин Вячеслав Евгениевич Щелинский
(ИИМК – РАН, Санкт Петербург) на тема „Раннепалеолитические стоянки Таманского
полуострова (Приазовье): K вопросу о древнейших индустриях Европы” и на проф. д-р
Николай Спасов (Директор на Националния природонаучен музей при БАН) на тема
„От последните хоминиди до първите хора в Европа”.
Друг гостуващ учен – д-р Д. Антонович от Белград изнесе лекция в НАИМ –
БАН в рамките на престоя си по ЕБР (проект БАН – САНИ). Практиката да предлагаме
и предоставяме възможност за лекции на гости и колеги от чужбина би трябвало да е
един от приоритетите ни в областта на международното научно сътрудничество.
В своеобразно научно събитие се превърна посещението на обект Ада тепе (4 – 6
ноември 2012 г.) по покана на неговите ръководители – доц. д-р Хр. Попов и доц. д-р К.
Ников. Гостите разгледаха обекта и участваха в последвалото му представяне и научна
дискусия.
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН
през 2012 г. беше свързана с различни изяви в музейната сфера, реализирано от
съвместните усилия на сътрудниците на отделите Експозиция и Фондове. През
изминалата година в залите на Националния археологически музей и извън него, но с
материали от нашите фондове бяха реализирани следните изложби:
Изложби в България:
- „Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота”. Архитектурни
модели на светски и религиозни сгради, 10.01 – 30.01.2012 г.
- Изложба „Археология и бизнес в партньорство”. Националният археологически
институт и музей при БАН и Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД представят
резултатите от проекта за проучване на древния златодобивен рудник Ада Тепе от
късната бронзова и ранната желязна епоха, 25.01 – 11.03.2012 г.
- V Национална археологическа изложба „Българска археология 2011”,14.02 –
31.05.2012 г.;
- Постерна изложба „Българска археология 2011” в градинката срещу Военния
клуб в София, май 2012 г.;
- „Тохоку – с надежда към утрешния ден”. Възпоменателна еднодневна
фотоизложба, посветена на първата годишнина от земетресението в Североизточна
Япония от 11 март 2011 г., 15.03.2012 г.;
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- Временна изложба „Словото на изкуството, изкуството на словото“ – изложба
на дърворезби, 02.05-18.05.2012 г.;
- Нощ на музеите: Ревю на дамско облекло от Древния Рим в Централна зала на
Музея, 19.05.2012 г.;
- Изложба на детски рисунки „Природни фантазии” за Деня на детето,
01.06.2012 г.;
- Времена фотоизложба „Седмица на джамиите”, 01.10 – 07.10.2012 г.;
- Подготовка и реализация на експонирането на новооткритото тракийско златно
съкровище от Голямата (Омуртагова) могила край с. Свещари и представянето му на
пресконференция на14 ноември 2012;
- Изложба „Комуникации и търговия в рамките на римските провинции на
Балканите” (Communication and Commerce in the Roman Balkans). Временна изложба,
организирана от НАИМ – БАН съвместно с American Research Center in Sofia, 25.10 –
30.11.2012 г.;
- Временна изложба „Деултум – градът на римските императори”, 14.12.2012 –
14.03.2013 г.
***
- Изложба на каменни паметници от фонда на НАИМ – БАН в новата
метростанция „Сердика II-8”;
- Изложба „Най-големите съкровища на траките”: Гостуване на Вълчитрънското
златно съкровище в гр. Бургас в културен център „Морско казино”, зала „Ал. Георгиев
– Коджакафалията”, 31.05 – 31.08.2012 г.;
- Постерна изложба „120 години Национален археологически музей” (в
градинката пред Народния театър), 26.10 – 10.11.2012 г.;
- Изложба в Русе с участието на 43 експоната от Музея по време на XXII
Международен Лимес конгрес, 01.09 – 01.10.2012 г.
Изложби в чужбина:
- Участие на бронзовата глава на Севт ІІІ в изложба „Бронз” (Bronze) в Лондон,
Англия, организирана от Royal Academy of Arts, 15.09-09.12.2012 г. (През месец
септември 2012 г. Кралската академия на изкуствата в Лондон представи найзначимите бронзови творби от миналото и настоящето. Изложбата има забележителен
исторически, географски и стилов обхват. Тя обхваща период от 5000 години и
представя творби от Азия, Африка и Европа. Част от творбите са едни от найинтересните археологически открития, след които – великолепната бронзова портретна
глава на цар Севт III от началото на елинистическата епоха. Експонатът е част от
Репрезентативния фонд на НАИМ – БАН);
- Участие на експонати от постоянната експозиция на Музея във временна
изложба „Златна Византия и Ориента” (Das Goldene Byzanz & der Orient) в Шалабург,
Австрия, 31.03 – 04.11.2012 г.;
- Участие в организирането и реализирането на изложба „Светът на келтите.
Центрове на властта – Съкровища на изкуството” (Die Welt der Kelten Zentren der Macht
– Kostbarkeiten der Kunst). Показва келтски находки от постоянната експозиция на
НАИМ – БАН в das Landesmuseum Württemberg und das Archäologische Landesmuseum
Baden-Württemberg, 15.09.2012 – 17.02.2013 г.
В отдел Фондове успешно завърши инвентаризацията на музейните фондове по
инвентарни книги и съществуващите инвентаризационни описи на музейното
имущество. Като резултат от работата на ангажираните с тази дейност комисии се
получи един единствен финансово-отчетен документ – инвентарните книги, съгласно
Наредбата за формиране и управление на музейните фондове.
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Научните паспорти и техният електронен носител се предадоха и се съхраняват в
научния архив на музея.
Съставени се протоколи на съответните комисии за извършената цялостна
инвентаризация и дигитализация на движимите културни ценности от благородни
метали. Съгласно Наредба №Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на
музейните фондове бе консолидиран цялостния фонд от благородни метали
(праистория и средновековие) и бе предаден към репрезентативен фонд.
Цялостната инвентаризация на музейните фондове приключи на 25 април 2012 г.
с изготвени и предадени на Директора доклади от Председателите на комисиите.
През 2012 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от
НАИМ обхваща 316 научни публикации излезли от печат. Подразделят се както
следва: 7 статии в реферирани списания; 7 монографии; 253 публикации без
рефериране и индексиране като от тях 118 са предварителни статии в поредицата АОР;
материали в корпуси и каталози – 25; учебни помагала, публицистика – 24. От целия
масив публикации само 10 са съвместно с чуждестранни учени. Приети за печат са 145
публикации. Броят на цитатите на трудове на учени от НАИМ е 198.
За сравнение с отминали години: 2011 – 312 публикации излезли от печат и 148
– под печат; 2010 – 351 излезли от печат и 193 под печат; общо 443 през 2009, 445 през
2006 г., 383 през 2005 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.
По отношение на научната ни продукция констатациите са еднозначни и
тревожни. Отсъствието на изданията на НАИМ от утвърдената световна практика на
индексиране и рефериране на научните списания (импакт фактор, импакт ранг и др.) е
реален проблем. Без импакт фактор публикациите ни са много слабо видими и оценени
от научна гледна точка. Процесът на включване на изданията ни в световната мрежа на
реферирани списания ще е дълъг и труден, ще изисква усърдие, постоянство и високо
качество в работата на редколегиите, но е безалтернативна опция за по-адекватна
оценка на научните ни усилия. Аргументът, че материята ни е специфична и че няма
достатъчно широк спектър от издания в световната листа, който да покрие тази ни
тематична насоченост … не е достатъчен и убедителен. Възможен контрааргумент:
защо тогава монографичните ни издания, които теоретично дават възможност за
разгръщане на цялата ни специфичност и стойност са толкова оскъдни?!
През 2012 г. 42 представители на НАИМ (повече в сравнение с 2011) са
представили 56 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
- 22 международен Лимес конгрес
Лимес конгресите са посветени на границите на Римската империя, простирала
се на три континента – Европа, Азия и Африка. Организират се от 1947 година насам
през три години. По инициатива на НАИМ – БАН поредният (22-ри) международен
лимес конгрес бе проведен за първи път в България – от 6 до 11 септември, 2012 г. в
Русе; заедно с три екскурзии обхваща периода 3 – 15.09.12. Участваха 300 делегати и
гости от 30 държави от пет континента – Европа, Северна Америка, Австралия, Азия и
Африка. Подробности за конгреса се съдържат на www.limes2012.naim.bg.
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Председател на организационния комитет и инициатор за българско
домакинство на 22-рия лимес конгрес беше доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ –
БАН). Девет български общини и Министерство на финансите бяха ангажирани с
организацията. В чест на конгреса НАИМ издаде том на английски: The Lower Danube
Roman Limes (1st – 6th C. AD). L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.); 526 pp,
hard-cover, Sofia 2012, ISBN 978-954-9472-16-5. Всеки делегат получи екземпляр като
част от популяризирането на българското археологическо наследство. Конгресът бе
проведен изключително успешно. Някои от отзивите могат да се видят на
http://naim.bg/bg/content/news/600/857/295/. Чрез този конгрес българската антична
археология и в частност НАИМ възстанови своя международен авторитет като качество
и организираност. Успешното домакинство осигури включването на НАИМ в голям
(девет партньори от осем държави) европейски проект №SEE/D/0307/4.3/X (2012 – 2014
г.): Danube Limes Brand. Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in the
Lower Danube. EC, South East Europe programme, 4th call, Priority Axis Development of
transnational synergies for sustainable growth areas, Area of Intervention Promote the use of
cultural values for development.
2.2. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно-приложно постижение
- Археологическа карта на България и географските информационни
системи
Приложението на географските информационни системи (ГИС) в
предварителните археологически проучвания и последващия анализ на постигнатите
резултати поставя началото си в чуждестранни проекти от началото на 80-те и се
интензифицира през 90-те г. на ХХ век. Още с появата на мобилните ГИС устройства те
започват да се прилагат в процеса на издирване на археологически обекти и при
изготвянето на документация при провеждането на археологически разкопки.
В България издирвания на археологически обекти от екипи оборудвани с
мобилни апарати с вградени GPS и ГИС софтуер се провеждат от четири години.
Методиката на работа включва тотално покриване на изследваната територия чрез
успоредни трансекти, разделени на еднакви по размер квадрати и пространствената им
локализация с мобилните устройства. По този начин се постига детайлна информация
относно точното местоположение на обектите, спомагаща за бъдещето им проучване и
опазване. Прецизното локализиране в пространството на вида и броя на откриваните
археологически материали позволява точно очертаване на границите на
археологическите обекти на терена. Като резултат рязко се повишава качеството на
подадената информация за регистрираните обекти в автоматизираната информационна
система „Археологическа карта на България” (АИС АКБ).
С прилагането на ГИС бяха проведени спасителни издирвания на
археологически обекти по трасето на бъдещите газопроводи „Набуко” и „Южен поток”.
Покрити са повече от 58 кв. км, над 90% от които попадат в територията на днешна
Северна България. Като резултат в АИС АКБ са добавени над 250 новорегистрирани
археологически обекти и е актуализирана информацията за около 60 вече известни.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО:
Международното научно сътрудничества на НАИМ се свежда до 17 научни
проекта по догори и спогодби на академично и институтско ниво. Тяхното
диференциране е както следва:
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3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия – 9 проекта:
1. Българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия” (по международен договор БАН – Сръбска АНИ),
проф. д. и. н. В. Николов – ръководител от българска страна;
2. Българо-румънски проект „Долнодунавският басейн от палеолита до
Средновековието” (по международен договор БАН – Румънска АН), доц. д-р С.
Александров – ръководител от българска страна;
3. Българо-чешки проект „Характеристики на ювелирното производство през
ранното средновековие във Великоморавия и Първата българска държава (произход,
техники на производство, разпространение на изделията)” (по международен договор
БАН – Чешка АН), доц. д-р М. Даскалов – ръководител от българска страна;
4. Българо-унгарски проект „Авари, българи и маджари на Среден и Долен
Дунав” (по международен договор БАН – Унгарска АН), доц. д-р В. Григоров –
ръководител от българска страна;
5. 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.” (по международен договор БАН – Британска АН), доц. д-р В. Динчев – ръководител
от българска страна;
6. Българо-румънски проект „Животът в градовете по Долен Дунав І – VІ в.” (по
международен договор БАН – Румънска АН), доц. д-р Л. Вагалински – ръководител от
българска страна;
7. Съвместен проект „Ранносредновековните култури (VІІ – ХІ в.) на
територията на България и Словакия” (по международен договор БАН – Словашка АН),
доц. д-р М. Даскалов – ръководител от българска страна;
8. Съвместен проект „Културата на най-ранните римски военни селища по
Долен Дунав” (по международен договор БАН – Полска АН), доц. д-р Л. Вагалински –
ръководител от българска страна;
9. Съвместен проект „Древни пътища на заселване на Европейския континент:
миграционни процеси през Приазовието и Балканите. Характеристика на каменните
индустрии и развитие на културните връзки межди човешките групи” (по
международен договор БАН – Руска АН), доц. д-р. М. Гюрова – ръководител от
българска страна.
Необходимо е да се подчертае, че финансовата рамка на БАН и партниращите й
институции в отделни страни не позволяват редовен и реципрочен обмен на учени от
ангажираните институти. Въпреки тези обективни рестрикции (особено чувствителни
през миналата година за проектите със Сърбия, Унгария, Словакия), проектите по ЕБР
са една от традиционните и предпочитани форми за научно сътрудничество, обмен на
специалисти, умения и опит. През отчетната година 7 учени от партньорските ни
страни са пребивавали в България (трима от Румъния, двама от Сърбия и по един от
Чехия и Русия). Само петима наши колеги са осъществили реципрочни визити: по
двама в Русия и Чехия, и един в Румъния. Добро начало постави първият за
институцията ни проект с Руската АН (по-специално с нейният отдел в Санкт
Петербург), в рамките на който се осъществиха двустранни успешни визити, лекции в
приемащата страна и научна работа по темата на проекта.
3.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво – 8 проекта:
1. „Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос.
Емпорион Пистирос и неговата територия”. Теренни проучвания по Горна Марица и
Западни Родопи, българо-чешко-английски проект, ръководител доц. д-р А. Гоцев;
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2. „Римският военен лагер и ранновизантийски град Нове”, българо-полски
проект, ръководител доц. д-р Е. Генчева;
3. „Къснонеолитно и тракийско селище от І хил. пр. Хр. при извора Халка бунар
в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови (в района на Чирпанските
възвишения)”, българо-гръцки проект, ръководител доц. д-р М. Тонкова;
4. „Аполония – некропол и територия”, българо-френски проект, ръководител
доц. д-р К. Панайотова.
Гореизброените проекти функционират от години и фактът, че се подновяват е
достатъчно красноречив за научните им резултати;
Изминалата година се оказа първа за два престижни проекта:
5. Международен проект „Federated Archaeological Information Management
System (FAIMS). Creating eResearch tools for archaeologists” (проект на АКБ),
ръководител доц. д-р Л. Вагалински, координатор доц. д-р Г. Нехризов;
6. Съвместен международен проект по Оперативна програма на ЕС „ЮИ Европа
2007 – 2013” Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по
Долния Дунав, ръководител доц. д-р Людмил Вагалински;
Приет и утвърден за стартиране през 2013 е и втори международен проект на
АКБ:
7. Международен проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological
Dataset Networking in Europe (ARIADNE)” (проект на АКБ), ръководител доц. д-р Л.
Вагалински, координатор доц. д-р Г. Нехризов;
През 2012 беше подписано широко рамково споразумение (меморандум) за
сътрудничество между НАИМ – БАН и Университетски колеж в Лондон):
8. „Chalcolithic Copper Production in Bulgarian Lands” е първата тема, по която се
работи в рамките на този проект с ръководител Professor Thilo Rehren (UCL Institute of
Archaeology), участници от българска страна са Петър Лещаков и гл. ас. д-р Петя
Пенкова;
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 доц. д-р Г.
Нехризов и доц. д-р С. Иванова (с партниращи университети от САЩ), както и доц. д-р
М. Гюрова (с партниращ университет – Кардиф, Великобритания и тема на проекта
„Prehistoric Flint Sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia: Field Survey and Laboratory
Analyses”).
3.3. До ТРИ най-значими, международно Финансирани проекти
1. Българо-гръцки проект „Къснонеолитно и тракийско селище от І хил. пр.
Хр. при извора Халка бунар в землището на с. Горно Белево, общ. Братя
Даскалови (в района на Чирпанските възвишения)”. Ръководител на проекта и
ръководител на проучванията от българска страна – доц. д-р Милена Тонкова,
ръководител на проекта от гръцка страна – д-р Атанасиос Сидерис, ръководител на
департамент „История и Археология” при Fondation of Hellenic World, Athens
(Фондация на елинския свят (ФЕС), Атина, Гърция – http://www.fhw.gr. Проектът се
финансира от гръцка страна по петгодишен договор между НАИМ – БАН и ФЕС,
Атина, Гърция.
Цел на проекта е да се проучат различни сектори от известното тракийско
селище от І хил. пр. Хр. при извора Халка бунар, да се направят наблюдения относно
неговата характеристика и данните за трако-гръцките отношения, особено активни през
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последния период от неговото съществуване – ранноелинистическата епоха. В
продължение на осъществените досега четири сезона на археологически разкопки, бяха
проучени отделни сектори на обекта: ямни комплекси от втората фаза на
ранножелязната епоха и от класическата епоха; три глинобитни постройки с есхари и
свързани с тях ямни комплекси с вероятен жилищен и култов характер от
ранноелинистическата епоха; производствени участъци с открити вече 7 пещи за
керамика; ритуални ями с останки от човешки жертвоприношения. Този факт увеличи
аргументите за характеристиката на обекта при Халка бунар като селище с изявени
ритуални функции. Разцветът на селището е през класическата и най-вече през
ранноелинистическата епоха.
2. Българо-чешко-английски проект „Емпорион Пистирос. Археологически
разкопки на емпорион Пистирос. Емпорион Пистирос и неговата територия.
Теренни проучвания по Горна Марица и Западни Родопи”.
Партньори по проекта са: Национален археологически институт с музей – БАН
(с ръководител от българска страна е доц. д-р А. Гоцев), Карлов университет в Прага
(Чешка република) с ръководител проф. д. н. Ян Боузек, Университета в Ливърпул
(Великобритания) с ръководител доц. д-р Зофия Арчибалд и Френската школа в Атина
с ръководител д-р Вероник Ханковски.
Проучвателната работа протича в следните основни направления: проследяване
по археологически път трите основни периода на обекта; неговата динамична
архитектурна еволюция; хронологията, особеностите и мащабите на провежданите
култови практики; намиране точното място и ролята на обекта при Аджийска воденица
в селищните структури от средата на І хил. пр.н.е. в района на Горна Марица, Западни
Родопи и Средна гора.
Създаден бе уникален за страната ни цикъл, който включва комплексни
археологическите проучвания, обработка, реставрация и консервация на откритите
материали, представянето на находките в археологическия музей „Проф. М.
Домарадски” в гр. Септември и проект за създаване на археологически парк,
експониране и социализиране на разкритите архитектурни ансамбли на територията на
емпирион Пистирос и близката му околност.
3. Българо-полски проект „Римски легионен лагер и ранновизантийски
град Нове”.
Партньори: Национален археологически институт с музей – БАН (ръководител
от българска страна – доц. д-р Е. Генчева), Университет „Адам Мицкевич” (Познан) с
ръководител д-р Анджей Б. Биернацки; Институт по археология на Варшавския
университет и Център за изследване на античността в Югоизточна Европа на
Варшавския университет (Варшава) с ръководители проф. д-р хаб. Тадеуш Сарновски,
проф. д-р хаб. Пьотр Дичек.
През 1959 г. се подписва първият договор между БАН и ПАН за проучване на
руините при гр. Свищов. Оттогава до днес той се подновява непрекъснато на всеки 5
години, но вече с Варшавския университет и с Познанския университет. В резултат са
проучени едни от най-важните сгради – щабът на легиона, войнишките терми,
единствената запазена в света римска военна болница, резиденцията на генерала на
легиона, едно от жилищата на висшите офицери и големия епископски комплекс, който
се състои се от две базилики, резиденция, приют за поклонниците и свободно стоящ
баптистерий.
Военният лагер Novae е част от укрепителната система на северната граница на
Римската империя. Основан е през 45 г. от VІІІ Августов легион, а през 69 г. тук
пристига І Италийски легион, за когото селището е постоянен дом до втората четвърт
на V в. През V и VІ в. то е превърнато в цивилен град – епископски център.
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Novae е част от световното културно наследство поради принадлежността му
към системата на римския лимес, която се простира по дължината на реките Рейн и
Дунав, част е от програмите за развитие на селищата по р. Дунав и на редица проекти,
които свързват страните по поречието му. Ежегодно тук се организира фестивал на
римската култура, наречен „Орел на Дунава”.
4. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
През 2012 г. 27 учени и специалисти от НАИМ водиха 33 лекционни курса и
отделни лекции в 8 висши учебни заведения в страната (СУ „Св. Климент Охридски”;
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; НБУ; ШУ „Епископ Константин Преславски”; ЮЗУ
„Неофит Рилски”, УНИБИТ), и един в чужбина – Държавен университет в Жешув,
Полша с лектор доц. д-р Д. Гергова. Общият хорариум на лекциите е 734 часа, а на
упражненията 65 часа. От учени в НАИМ са подготвени 9 дипломанти, 6 докторанти
извън БАН и 1 специализант.
Единични лекции в чужди научни институции са изнесени от: доц. д-р Л.
Вагалински, доц. д-р С. Иванова, доц. д-р К. Панайотова, доц. д-р Г. Кабакчиева, доц. др К. Бъчваров.
Продължава 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. За отчетния период
НАИМ запази активността си по 2 програми за мобилност на лектори – с Полша и
Португалия (с отговорници съответно – Д. Гергова и М. Гюрова).
В рамките на програма Еразъм (мобилност на лектори) доц. д-р М. Гюрова
изнесе през септември 2012 цикъл от 5 лекции в Томар и Масао (Португалия).
Към 31.12.2012 в НАИМ се обучават 19 докторанти, от тях 13 редовно и 6 на
самостоятелна подготовка. През годината са отчислени 9 докторанти.
Зачислени са 3 нови докторанти - двама редовно и 1 на самостоятелна
подготовка. През декември 2012 бяха проведени успешно 3 конкурса за редовна
докторантура: за нуждите на Секция за тракийска археология – 1; Секция за антична
археология – 2. Явиха се и успешно издържаха изпита 5 кандидати. По искане на
НАИМ (на базата на резултатите от конкурса) бяха поискани и отпуснати 2
допълнителни бройки за редовни докторанти – по 1 за Секция за тракийска археология
и Секция за антична археология. Може да се обобщи, че към днешна дата имаме
попълнение от нови 5 докторанти.
През 2012 бяха успешно защитени три докторски дисертации: на Алена Тенчова
по нумизматика на тема „Монетна циркулация през VI-VII век в земите на днешна
Югоизточна България” с научен ръководител доц. д-р Д. Аладжова (Секция
нумизматика и епиграфика); на Миглена Василева по тракийска археология на тема
„Фибули от късножелязната епоха в древна Тракия (V – I в. пр. Хр.)” с научен
ръководител доц. д-р М. Тонкова (Секция за тракийска археология) и на Петър
Димитров по средновековна археология на тема „Велики Преслав. Историческа
топография до XIV век (по археологически данни)” с научен консултант доц. д-р И.
Щерева (Секция за средновековна археология).
Като констатация за работата ни с докторанти, обаче, трябва да се отчете, че
освен персоналните ползотворни контакти и обучение между докторант и ръководител,
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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. Друга
констатация на базата на неотдавна проведени процедури по докторантски въпроси
може да бъде формулирана като спорадично срещаща се недостатъчна отговорност на
докторанти към изпълнение на индивидуалните им планове. Очевидно тези планове не
във всички случаи са внимателно изготвяни и контролирани от самите докторанти и
техните научни ръководители. Тревожна е и статистиката, огласена официално от
ръководните органи на БАН и сведена до знанието на НС на НАИМ от нашия
представител в ОС на БАН – доц. д-р А. Божкова, че нашият институт е сред
последните в класацията по успешно защитили докторанти.
През лятото научният секретариат подготви подробни документи по
акредитацията на НАИМ по две докторски програми: Стара история (вкл. праистория)
– професионално направление 2.2 и шифър 05.03.01 и археология – професионално
направление 2.2 и шифър 05.03.12. Акредитацията беше съобразена с последните
изисквания и критерии за самооценка, изготвени от НАОА през април 2012 г. С цел
оптимизиране параметрите на акредитационната процедура научният секретар
подготви и проведе анкета сред докторантите по част от критериите, залегнали в
матрицата на НАОА. Повечето докторанти откликнаха и се отнесоха отговорно към
това начинание. Резултатите от анкетата са оформени в 7 приложения към докладитесамооценка по двете програми. Ние първи (през септември 2012 г.) предадохме
акредитационния пакет документи за предстоящата акредитация на институтите на
БАН. Те бяха приети и са предадени за оценка от НАОА. За съжаление този
изключително важен факт от научната дейност на НАИМ, по който със сигурност ще
бъдем много сериозно оценявани и атестирани от БАН, премина незабелязано чрез
online гласуване на НС и не беше отчетено като факт на никой от следващите НС. Този
детайл също е показателен за насоката в осмислянето на научните ни приоритети.
Отчетната година беше подчертано претоварена с конкурси. НАИМ успешно
финализира 10 стартирали през 2011 г. конкурса: 5 за доценти (3 – Секция за тракийска
археология – Г. Нехризов, Хр. Попов и К. Ников; 1 – Секция за праистория – К.
Бъчваров, 1 – Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – Цв. Попова) и 5
за главни асистенти (2 за Отдел Фондове – М. Доткова и Й. Гатев, и съответно по 1 за
Отдел Експозиции – К. Бояджиев, Секция за тракийска археология – Л. Лещаков и
Секция за средновековна археология – Е. Коматарова). Конкурсът за доцент в Секция
за антична археология (с трима кандидати) завърши без избор.
През 2012 г. бяха напълно и успешно проведени 2 конкурса за заемане на
академичната длъжност доцент (Секция за антична археология – Хр. Прешленов и
Секция за средновековна археология – М. Даскалов). Успешно премина и de facto в
началото на януари завърши конкурс за придобиване на академичната длъжност
професор за нуждите на Секция за тракийска археология – Д. Гергова. В процес е
конкурс за главен асистент за нуждите на Проблемната група за интердисциплинарни
изследвания.
Приключи с успех и един външен конкурс за избор на професор за нуждите на
Варненския музей (В. Плетньов).
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 протичане на толкова (необичайно и дори стресиращо!) много и
едновременни конкурси е нормативно обезпечено с приетия през 2011 г. (с
няколкократни поправки и добавки през 2012) ПРАВИЛНИК за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности (т.е. на
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прилагането на ЗРАСРБ), както и с енергичните усилия на научния секретариат за
подготовката и процедурата по протичане на всеки конкурс.
Трябва да се отбележи фактът, че сътрудници от НАИМ придобиха научни
степени в други ВУЗ както следва: доц. д-р Константин Тотев (Филиал В. Търново) –
придобиване на научната степен доктор на науките в Институт по изкуствознаниеБАН; Петя Андреева – придобиване на образователната и научна степен доктор в СУ
„Св. Кл. Охридски”.
5. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО
ЗА 2012 г.
Основната дейност на Националния архелогически 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 31.12.2012 г. по сметките на НАИМ са постъпили 5 422 528 лв., отчетени по
СЕБРА от източници, както следва:
1. От фирми, министерства и ведомства
2. Трансфери от бюджетни организации
3. Други приходи
в т. ч.
от продажба на билети

3854291 лв.
1138616 лв.
429621 лв.
113827 лв.

Разходът за 2012 г., отчетен по СЕБРА, е 5 776 190 лв.
Субсидията от БАН е в размер на 1 331 730 лв. Новите критерии, възприети от
БАН при определянето на субсидията за отделните институти за 2012 г. осигури на
НАИМ – БАН достатъчно средства за изплащане на пълния размер на заплатите на
щатните служители, а също така и за покриване на част от разходите за издръжка.
Средствата от субсидията са изразходвани, както следва:
за заплати
охрана на музея и издръжка
докторанти
трансфери за осигуровки

64 %
20.7 %
3,3 %
12 %

Разходът от собствени средства е 4 444 460 лв.
От тях 36 103 лв. са изразходвани за възнаграждения на служителите по
извънщатното разписание, за възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 2 732
560 лв., за трансфери за осигуровки – 224 622 лв., за разходи за издръжка 623 161 лв., за
командировки 788 753 лв., за покупка на дълготрайни активи и програмни продукти 39
261 лв.
Заетият персонал към 31.12.2012 г. е 116 души при планова щатна численост
126.

Заетите по извънщатното разписание са 9 души.
Анекс към финансовия отчет (изготвил инж. Н. Николова):
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През 2012 г бяха извършени ремонти на покривите на сградите на музея и
административната част стопанисвани от НАИМ – БАН наложили се от сериозни
течове при снеготопенето. Ремонтите се извършиха при спазване на изискванията на
Закона за културното наследство и Закона за обществени поръчки.
След проведени процедури по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените
поръчки бе избран изпълнител и се извършиха следните ремонти:
- Ремонт на покрива на административната сграда на НАИМ към БАН в гр.
София на ул. „Съборна” №2 в размер на 7365,70 лв. с включен ДДС;
- Цялостна подмяна на съществуващото ламаринено покритие с предвиден
частичен ремонт на компроментирани дървени покривни конструкции на пристройката
на сградата на археологическия музей – НАИМ – БАН (Буюк джамия), гр. София на ул.
“Съборна” № 2 в размер на 26642,07 лв. с включен ДДС.
При извършване на консервационни дейности върху стенописната украса на
куполите на сградата на музея (Бююк джамия) и оглед на обшивките на оловната
ламарина се установиха течове. Същите течове се констатираха и от НИНКН-МК при
оглед на сградата по искане на НАИМ – БАН. С оглед опазване на паметника, чрез
директно възлагане и след одобрение от НИКНК-МК през ноември 2012 г. започна
ремонт на обшивки на оловната ламарина на куполите на покрива. Средствата за
ремонта са в размер на 16886,88 лв. с включен ДДС.
Общо инвестираните средства за ремонт на покривите на административната
сграда и на сградата на музея са в размер на 50 894,65 лева без ДДС. Всички средства са
осигурени от фонд „Развитие“ след решения на Ръководството на БАН взети въз основа
на мотивирано искане от НАИМ – БАН.
6. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ
През 2012 г. НАИМ традиционно беше издател на 11 научни списания и
поредици:
- Археология;
- Известия на Археологическия институт;
- Годишник на Националния археологически музей;
- Разкопки и проучвания;
- Интердисциплинарни изследвания;
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Дисертации;
- Studia praehistorica;
- Плиска-Преслав;
- 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.
През 2012 г. излязоха от печат следните издания:
I. Периодика
1. Сп. Археология – кн. 2/2011 и кн. 1/2012;
2. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 7;
3. Дисертации – том 5 (Деян Рабовянов);
4. Дисертации – том 6 (Алета Гуадели);
5. Археологически открития и разкопки през 2011 – книга + СД;
6. Известия на НАИМ – том 40. In honorem Professoris Димитър Овчаров.
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II. Сборници
1. Известия в чест на проф. Стефан Бояджиев;
2. The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th AD);
III. Каталози
1. Българска археология 2011. Каталог към изложба;
2. Християнско изкуство в НАМ София;
3. Антични електронови и златни монети от нумизматичната колекция на НАИМ
– БАН.
За отбелязване е едно добро и благородно начало: през 2012 г. НАИМ направи
дарителска кампания на своята археологическа литература, която ще продължи и през
2013 г.
Всеки дарителски комплект съдържа периодични списания, книги, сборници,
брошури и каталози. Дарения от нас получиха 4 университета, 15 музея, 13 библиотеки.
Всички издания от периодиката на НАИМ: Сп. Археология – 160 броя; Разкопки
и проучвания – 64 броя; Нумизматика, сфрагистика и епиграфика – 25 броя;
Археологически открития и разкопки – 20 броя се дават безплатно за книгообмен
осъществяван от ЦБ – БАН. През 2012 г. изданията са предадени и изпратени в срок.
От 29 август 2012 г сайтът на НАИМ (www.naim.bg) е обновен. Той има
динамичен и модерен дизайн, предоставящ оптимално структурирана и лесна за
навигация информация. Сайтът редовно се обновява с данни – нормативни документи
на НАИМ, годишните археологически отчети, конкурси, проекти, новини, текущи
събития. Не закъсняха и положителните резултати, за което е особено красноречива
следната статистика:
През 2012 г. уеб сайтът на НАИМ при БАН е посетен 47 617 пъти или 27 468
души са го посетили; 56% от тях са нови посетители (хора, които посещават уебсайта
за първи път); 619 141 са показаните страници; 82% от посещенията са от България,
останалите посещения са по 2% от Германия, 2% от САЩ, 2% от Великобритания,
1,5% от Франция и т. н.
Като цяло спрямо 2011 г. през 2012 с 82% са се увеличили посещенията, а със
75% – посетителите му. Трябва да се изтъкне ролята на нашия колега К. Чукалев в
процеса на подготовка на новия сайт, както и текущата му работа по неговото
навременно и постоянно актуализиране и функциониране.
Препоръки:
Освен глобално положителния й ефект, като цяло може да се констатира, че
мощната полева кампания през 2012 г. и дълговременна заетост с теренна работа (макар
и финансово обезпечено) се оказват затормозяващи по отношение на последващото
„кабинетно” обработване, осмисляне и публикуване на материала. Затормози се и
регулярността на свикване на НС за решаването на текущи научни задачи. Новият
ритъм и мащаби на теренна работа са обстоятелства, които трябва да понесем като
осъзната отговорност, но и да адаптираме максимално ефективно към основните
научни стратегически приоритети на институцията. Инфраструктурните проекти са
оптималната за момента стратегия за оцеляване (modus vivendi в настоящата
конюнктура), но не могат да заместят стратегията ни за висококачествен труд на всички
нива на научното изследване. В избистрянето на такава дългосрочна и неподлежаща на
девалвиране стратегия трябва да фокусираме усилията и плановете си. В този аспект
има много за осмисляне и вършене.
Относно текущата ни работа могат да се формулират следните препоръки:
- Акцент в усилията на редколегиите на периодичните издания на НАИМ за
покриване критериите за включване в световната мрежа на реферирани и индексирани
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списания, а дотогава – по-активно публикуване на учени от НАИМ в спектъра
реферирани списания и индексирани списания;
- По-осезаемо присъствие на изданията на НАИМ в глобалната мрежа,
включително възможност за продаване онлайн чрез големите библиотеки за научна
литература. Всяко издание на НАИМ трябва да има своя страница, отразяваща чрез
резюмета съдържанието на хартиеното тяло. Възможностите на електронното
публикуване на статии трябва да се използват по-гъвкаво – световна практика, която не
можем да пренебрегнем;
- Акцент върху обстойно публикуване на резултатите от полевата ни работа и
увеличаване броя на стойностните монографични трудове;
- Съживяване дейността на секциите с повече научен диалог и професионални
дискусии;
- Включване на учени от НАИМ с лекционни курсове в докторантското училище
към ЦО-БАН;
- Продължаване на успешната лектория (изнасяне на публични лекции) с
участие на специалисти от НАИМ и гостуващи учени;
- По-сериозно и съпричастно отношение към сайта на НАИМ, който е
своеобразното обществено „лице” на институцията;
- Повишена взискателност и отчетност в протичането на докторските програми,
което би трябвало да се обезпечи с няколко добавки в правилника на НАИМ по
ЗРАСРБ;
- С оглед качественото и навременно излизане н печатните издания на НАИМ е
препоръчително тяхната подготовка и издаване да премине към издателството на БАН.
Цялостният отчет на НАИМ – БАН е представен, обсъден и приет на ОС на
учените от НАИМ – БАН на 24.01.2013.
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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 плейстоцена и
ранния холоцен” – ръководител доц. д-р Ст. Иванова, финансиране от
бюджета
• „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров” – ръководител проф. дин В. Николов, финансиране от
бюджета
• „Материална и духовна култура на халколита в българските земи, Централна и
Югоизточна Европа” – ръководител доц. д-р 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
- Обект пещера Магурата – ръководител на разкопки спонсорирани от Фондация
Америка за България. Продължи работата в сондажи 1 и 3. В Сондаж 1 бяха
разграничени 45 литостратиграфски единици. Достигната дълбочина от Основния
репер 7.5 м. Богата колекция от плейстоценски бозайници. Взети проби за поленов
анализ и С14. В сондаж 3 бяха разграничени 10 литостратиграфски единици. Беше
разкрит хоризонт с кремъчни артефакти – среден палеолит (преходни ансамбли) е
структура свързана с леговище на пещерна хиена. Бяха взети проби за поленови
анализи и копролити за изследване. Към проект на секцията „Културно развитие и
палеоекологични промени на Балканите през късния плейстоцен и ранния холоцен”;
- Обект Харман кая – ръководител на разкопки – Бяха направени сондажи в две
неизвестни до сега пещери в района на Комплекса Харман кая. Разкрита е халколитна
керамика. Пещерите са изкуствено издълбани. Взети са проби за изследване на
характера на добиваните материали. Беше разкрит череп на млад индивид – вероятно
ритуално погребение. Към проект на секцията „Материална и духовна култура на
халколита в българските земи, Централна и Югоизточна Европа”;
- Скални структури в Източните Родопи – В периода на лятното слънцестояние беше
изследван обекта Ангел войвода с участие на астрономи от обсерваторията в Рожен.
Беше доказано, че една от функциите на каменните структури при Ангел Войвода са
астрономически измервания. В района на Ночево бяха разкрити две изкуствено
издълбани пещерни системи – вероятно минни галерии – обозначени с трапецовидни
ниши. Бяха изследвани скални структури в района на Момчилград и бе доказана
взаимната им връзка;
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- Теренно издирване на археологически обекти в землищата на населени места в
области Русе и Разград – за идентифициране на кремъчни суровинни местонаходища и
на праисторически селища (8 – 16.07.2012).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на раннопалеолитна колекция от с. Бенковски – с. Веслец. Към проект на
секцията „Културно развитие и палеоекологични промени на Балканите през късния
плейстоцен и ранния холоцен”.
- Обработка на енеолитни кремъчни ансамбли от района на Източните Родопи. Към
проект на секцията „Материална и духовна култура на халколита в българските земи,
Централна и Югоизточна Европа”.
- Обработка на неолитни кремъчни ансамбли от селищна могила Седларе. Към проект
на секцията „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста
на Балканския полуостров”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- International Symposium „Human Evolution in the Southern Balkans”, 6 – 8 December
2012, Tübingen, Germany.Доклад и презентация на тема: „Early Paleolit hic localities in
the southeastern part of the Balkans (Bulgaria)”;
- International conference of SEAC, September 24 – 29, 2012, Ljubljana, Slovenia.
Cъавторски доклад (с А. Радунчева, Д. Нолев, В. Колева) на тема „Ancient Cosmologies
and Modern Prophets”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Kolev, D., Ivanova, S., Raduncheva, A., Koleva, V. Astronomical orientations on rock
sanctuaries in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). Anthropological Notebooks, Slovenian
Anthropological Society.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Ivanova, S., Gurova, M., Spassov, N., Popov, V., Makedonska, J., Tzankov, Ts., Strait , D.
Preliminary findings of the Balkan paleo project: evidence of human activity at the „gateway”
of Europe during the Late Pleistocene. – Be-Ja, 2, 2012, 1-24;
- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Плевен. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 510-513. ISSN 1313-0889;
- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Видин. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 513-515. ISSN 1313-0889;
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- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Враца. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 515-517. ISSN 1313-0889;
- Иванова, С., Гюрова, М., Спасов. Н. Проучване на плейстоценските седименти в
пещерата Магурата. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
32-34. ISSN 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Член на екипа на проект на ниво БАН – РАН между НАИМ и Институт Истории
Материальный Культуры, РАН (Санкт Петербург). Тема на проекта „Древние пути
заселения Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и
Балканы. Характеристика индустрий и развитие культурного обмена между
человеческими группами”;
- Ръководител от българска страна на международен проект „Balkan Valley Project
(BVP): Phase II: Survey of the Tundja Valley, финансиран от Фондация Америка за
България (AFB), координиран от Американския научен център в София (ARCS);
юридическите страни по проекта са ARCS и Albany University, New York (USA).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Ръководих 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.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция Праистория при НАИМ – БАН.
Елка Анастасова (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологическите разкопки на пещера Магура (с. Рабиша, общ. Димово,
обл. Видин) по проект „Най-ранно заселване на Европейския континент – пътят през
Балканите” Съвместно с Департамента по антропология – университет Олбани
(ръководители доц. д-р Стефанка Иванова (НАИМ – БАН) и проф. Давид Страйт
(Университет Олбани). Разкопките се проведоха в рамките на месец август 2012 г.
Дейността ми беше свързана с ръководство на полевата канцелария, изготвяне на част
от графичната документация.
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1.2. Други изследователски теми
- Обработка на кремъчен ансамбъл от неолитно селище Пиперков чифлик
(Кюстендилско) и подготовка на текст и илюстрации за публикация в Сборник в памет
на Лиляна Перничева (в съавторство с Василка Димитровска (Скопие, Република
Македония)). Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Обработка на ансамбли от кремъчни, костени, рогови и огладени каменни артефакти
от къснонеолитен комплекс с ямни структури в м. Хауза (Капитан Андреево,
Свиленградско). Изготвен и предаден за документация и публикация текст и
илюстративен материал. Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита
в българските земи в контекста на Балканския полуостров”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Fr
üheisenzeit
(6000 – 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte
mit ihren Nachbargebieten. Варна, 16-20 май 2012 г. Бях член на Техническия комитет на
симпозиума.
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.
- Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Лещаков, Маргарита Люнчева, Николай
Христов, Галина Самичкова, Десислава Такорова, Камен Бояджиев, Елка Анастасова,
Стоян Трифонов, Стоилка Игнатова, Йоанна Паринова, Елеонора Пурнарова, Виолета
Стоицова, Табеа Малтер, Мария Славкова, Веселин Данов. Археологически проучвания
на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата. Археологически
открития и разкопки през 2011, М. Гюрова (гл. ред.), София, 2012, стр. 66-68, ISSN:
1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- E. Anastasova, V. Dimitrovska. Comparative analyses from the chipped stone assemblages
of Piperkov Chiflik (SW Bulgaria) and Rug Bair (East Macedonia). – Сборник в памет на
Лиляна Перничева;
- Gurova, M., Bonsall, C., Bradley, B., Anastassova, E. Approaching prehistoric skills:
experimental drilling in the context of bead manufacturing. – Stidia Praehistorica, 15.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- „Член на проект на ниво БАН-РАН между НАИМ и Институт Истории Материальный
Культуры, РАН (Санкт Петербург). Тема на проекта „Древние пути заселения
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Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и Балканы.
Характеристика индустрий и развитие культурного обмена между человеческими
группами”.
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.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Секретар на Секция Праистория.
проф. д. и. н. Васил Николов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Неолитен обект в м. Хауза край Капитан Андреево до Свиленград. Ръководих
едномесечна кампания по предварителното сондажно проучване на праисторически
обект по трасето на магистрала Марица с оглед определяне на неговите граници,
характер и хронология. Установено беше голямо къснонеолитно ямно светилище, както
и малобройни обредни ями от желязната епоха. (Към проект „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Проучване на тел Солницата край Провадия. Ръководих голям интердисциплинен
екип, който извърши двумесечни разкопки на праисторическия солодобивен и градски
център. В селището продължи проучването на каменните отбранителни стени. Край
селището започна проучването на къснохалколитен некропол, в който бяха разкрити
над 20 гроба. (Към проект „Материална и духовна култура на халколита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”).
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на материалите от спасителните разкопки на неолитния обект Хотал край
Съединение, Сунгурларско с оглед подготвяне на статия.
1.3. Участие в научни срещи
а) в страната
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- Регионална среща на археолозите от Югоизточна България, Ямбол, февруари 2012.
Представих доклад за стратиграфския сондаж на тел Караново през предходната
година;
- Национална археологическа конференция, Бургас, май 2012. Представих доклад
„Археологически проучвания на Провадия-Солницата през 2011 г.”;
- Международен хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in
die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.”), Варна, май 2012. Представих доклад на тема
„Provadia-Solnitsata - eine prähistorische Stadt?”;
- Научна конференция „Светът на солта”, Поморие, септември 2012. Представих доклад
на тема „Технологични етапи в производството на сол през неолита и халколита в
Провадия-Солницата”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- В. Николов. Сол, ранно комплексно общество, урбанизация: Провадия-Солницата
(5500-4200 г. пр. Хр.). - Археология, 2012, 1, 7-27. ISSN 0324-1203;
- В. Николов. Природни катаклизми през V хил. пр. Хр. и загиване на първата
европейска цивилизация. - История, 2012, 4, 346-351. ISSN 0861-3710.
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 2012 г.
- V. Nikolov. Das vorgeschichtliche Salzgewinnungszentrum Provadia-Solnitsata und seine
Rolle für die circumpontischen Kontakte. - In: E. Sava, B. Govedarica, B. Hänsel (Hrsg.). Der
Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000 - 500 v. Chr.), Bd. 2:
Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Rahden/Westf., 2011, 30-40. ISSN 0723-1725
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- V. Nikolov. Thrace, post-6000 BC. - In: Peter F. Biehl & Eva Rosenstock (eds.). Times of
Change. The Turn from the 7th to the 6th Millennium BC in the Near East and Southeast
Europe. Proceedings of the Berlin Conference, November 24-26, 2011. Cambridge University
Press, 2013;
- V. Nikolov, V. Petrova. Tell Karanovo: The gap between the Late Chalcolithic and the
Early Bronze Age. - In: Zoï Tsirtsoni (ed.). Balkans 4000. Paris, 2013.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- V. Nikolov. Salt, early complex society, urbanization: Provadia-Solnitsata (5500-4200 BC).
- In: V. Nikolov, K. Bacvarov (eds.). Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen
Europa/Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. Provadia-Veliko Tarnovo,
2012, 11-65. ISBN 978-954-400-695-2;
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- Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Лещаков, Маргарита Люнчева, Николай
Христов, Галина Самичкова, Десислава Такорова, Камен Бояджиев, Елка Анастасова,
Стоян Трифонов, Стоилка Игнатова, Йоанна Паринова, Елеонора Пурнарова, Виолета
Стоицова, Табеа Малтер, Мария Славкова, Веселин Данов. Археологически проучвания
на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата. Археологически
открития и разкопки през 2011, М. Гюрова (гл. ред.), София, 2012, 66-68, ISSN: 13130889;
- В. Николов, В. Петрова. Археологически разкопки на тел Караново през 2011 г. - В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 68-70;
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков, М. Люнчева, Н. Христов, Г. Самичкова, Д.
Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, С. Игнатова, Й. Паринова, Е. Пурнарова, В.
Стоицова, Т. Малтер, М. Славкова, В. Данов. Праисторически солодобивен център
Провадия-Солницата (5500 – 4200 г. пр. Хр.). В: Българска археология 2011. Каталог
към изложба. София, 2012, 8-11.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- В. Николов. Раннонеолитна обредна яма край Съединение, Сунгурларско. - В: В.
Петрова и др. (ред.). Сборник в памет на Лиляна Перничева. София, 2013.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- В. Николов. Първият солодобивен център в Европа. - Природа, 2012, 2, 98-101;
- В. Николов. Археологията е наука, не изкопчийска работа. - В-к Преса, 27.11.2012,
18.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- 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).
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. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- Курс лекции „Късна праистория на българските земи” - 30 часа, пролетен семестър на
учебната 2011/2012 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2012/2013 г. - бакалавърска
програма, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или 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.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Написах рецензии за 2 магистърски работи по праистория във ВТУ „Кирил и
Методий” В. Търново.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Докторанти: 2 в НАИМ – БАН (Десислава Такорова и Маргарита Люнчева).
4.3. Организирани школи или семинари
- В курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото
културно наследство, организиран в НИНКН, участвах с лекция на тема „Проучване и
специфика на опазването на праисторически обекти в България (4000-1200 г. пр. Хр.)” март 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член съм и председател на НС на НАИМ.
- Участвах в обсъждане на предложените от МК поправки в ЗКН – в Министерство на
културата и като експерт в 4 постоянни комисии на Народното събрание.
- Научен консултант съм на проект на Община Стара Загора за публикуване на т.н.
„неолитни жилища” от тел Окръжна болница – Стара Загора.
- Бях екзаминатор в 2 комисии за докторантски конкурси във ВТУ „Кирил и Методий”
– В. Търново.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Бях член на 6 научни журита в НАИМ в 5 конкурса за доцент и 1 за главен асистент.
Написал съм 5 становища.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- Главен редактор съм на списание Археология, издание на НАИМ. Излезе кн. 1 за
2012, в подготовка е кн. 2;
- Главен редактор съм на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ. Събират се
материали за т. 15, 2013;
- Член съм на редколегията на списание История, издание на Министерството на
младежта, образованието и науката;
- Научен съредактор съм на публикувания сборник V. Nikolov, K. Bacvarov (eds.). Salz
und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa /Salt and Gold: The Role of Salt in
Prehistoric Europe. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012 – 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 вече публикувания т. 62.
- Член съм на Редакционния комитет на SCIVA – Букурещ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осъществена чрез интервюта за няколко телевизионни канала – btv, Канал 1, Ефир 2,
Черно море, СКАТ, Алфа, както и за италианската Рай 3, участие в телевизионни
предавания – Канал 3, СКАТ, NBT, интервюта за информационни агенции –
национални: БГНЕС, Фокус, БТА, Медиапул и др., и чужди – Франс прес, Асошиейтед
прес, ВВС, Ройтерс, Киодо, Испанската държавна информационна агенция, интервюта
за български и чужди радиостанции – Националното радио (трите програми), Радио
Варна, Радио Пловдив, както и за Гласа на Русия, интервюта за много централни и
регионални вестници, организирани пресконференции в Провадия и Стара Загора,
участие в пресконференция в София. За проучванията в Провадия-Солницата
съобщения са публикували или съобщили стотици медии по света, немския Die Welt
публикува голяма статия;
- Пред Ротари-клуб – Провадия изнесох лекция „Проучванията на Провадия-Солницата
като предпоставка за развитие на културния туризъм в региона” – окт. 2012 г.;
- Публична хумболтова лекция в Софийския университет – „Солта е живот, солта е
пари. Праисторическият град Провадия-Солницата (4700 – 4200 г. пр. Хр.)” – дек. 2012
г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Почетен член съм на Хумболтовия съюз в България и като такъв участвах в
подготовката и програмата за посещението на президента на германската фондация
Александър фон Хумболт в България през април 2012 г.;
- Председател на Организационния комитет на международния хумболтов симпозиум
„Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 - 600 v. Chr.”),
Варна, май 2012 г., с над 80 участници, между които и най-добрите български и чужди
специалисти по праистория на Черноморския регион. Отзивите на участниците са
изключително ласкави;
- Председател на НС на НАИМ.
доц. д-р Явор Бояджиев
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически разкопки на селищна могила Юнаците. Времетраене 1
месец. Проучванията бяха съсредоточени в два сектора. Първият от тях е в сондажа,
направен от В. Миков в 1939 г. Проучени са останки от два последователни жилищни
хоризонта, В ІІ и В ІІІ, на дълбочина от 7,20 до 8,50 м (има значителна денивелация на
древния терен). От най-голямо значение са откритите 5 дъна на съдове, с врязани знаци
по вътрешната им страна. Вторият сектор бе около халколитната крепостна стена.
Продължи работата по проучването на падналата отвесно платформа с многобройни
съдове върху нея. Тя е представлявала пода на сграда, построена над 5,5 м дълбока яма
с диаметър 6 м. От външната страна на крепостната стена бяха продължени в южна
посока и в дълбочина започнатите предните години три сондажа. Във всички тях се
достигна до северната, вътрешна страна на халколитния ров. Тя е регистрирана в
стерилния терен на дълбочина от 11,60 до 13,40 м, без да е достигнато дъното.
Финансирането е от МК. Проект на СП – „Материална и духовна култура през
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Научен ръководител на наблюдение при строеж на път I-5 Джебел-Маказа в района на
обект 21 – халколитно селище Върхари. Финансиране от НАПИ. Проект на СП –
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Научен консултант на разкопките на с. м. Иваново (научен ръководител д-р Светлана
Кавръкова, РИМ – Шумен). Финансиране – РИМ – Шумен. Проект на СП –
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Научен консултант на разкопките на с. м. Бъзовец (научен ръководител Димитър
Чернаков, РИМ – Русе). Финансиране – РИМ – Русе. Проект на СП – „Материална и
духовна култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”;
- Научен консултант на спасителните разкопки на обект Смолник (научен ръководител
Росица Христова, ИМ – Карнобат). Финансиране – инвеститор. Проект на СП –
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Научен консултант на разкопките на с. м. Перперикон (научен ръководител проф.
Николай Овчаров, НАИМ – БАН). Проект на СП - „Материална и духовна култура през
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- НАК – Бургас, 28.05 – 01.06.
б) В чужбина
- Участие в международна конференция Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic
and Copper Age in the eastern part of the Carpathian Basin and in the Balkans. – Будапеща,
30.03 – 02.04.2012 г. с доклад на тема „Tell Yunatsite – development and absolute
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chronology of the settlements since the beginning of the Chalcolithic till the Early Bronze
age”;
- Съавтор на доклад и постер, представен на геофизичен конгрес във Виена. – M.
Avramova, M. Kovacheva, Y. Boyadziev. Problems in archaeomagnetic reference curves
elaboration in the prehistoric past. – Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU20128050-2, 2012, EGU General Assembly 2012.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Yavor Boyadzhiev, Vladimir Slavchev. Late Neolihic settlement near the Village of
Apriltsi, Pazardzik district. – Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos, XXVIII, 2011. ISBN
978-973-1787-00-8.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Явор Бояджиев, Камен Бояджиев. Спасителни археологически разкопки на
халколитно селище Върхари, община Момчилград. – АОР през 2011 г. София, 2012, 8890. ISSN: 1313-0889;
- Явор Бояджиев, Йоаннис Асланис, Величка Мацанова. Селищна могила Юнаците –
проучвания през 2011 г. – АОР през 2011 г. София, 2012, 90-92. ISSN: 1313-0889;
- Я. Бояджиев. Селищна могила Юнаците. – В: Българска археология 2011. Каталог към
изложба. София, 2012, 12-13.
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 2012 г.
- J. Bojadžiev, V. Slavchev. Zu einigen symbolischen Bestattungen des kupferzeitlichen
Gräberfeldes von Varna. – In: Der Schwarzmeerraum von Äneolithikum bis in die
Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.). Band 2. Globale Entwicklung Versus Lokalgeschehen.
(Herausgeben von E. Sava, B. Govedarica, B. Hänsel). Rahden /Westf. 2011 (Prähistorische
Archäologie in Südosteuropa. Band 27), 13-29. ISBN 978-3-89646-598-6; ISSN 0723-1725.
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- Y. Boyadzhiev. The transition between Neolithic and Chalcolithic on the territory of
Bulgaria. – In: W. Schier, F. Drasovean (eds.) The Transition from the Neolithic to the
Eneolithic in Central and South-Eastern Europe in the Light of Recent Research. – том към
„Prähistorische Archäologie Südosteuropas” (PAS) (студия).
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- Y. Boyadzhiev. Tell Yunatsite – development and absolute chronology of the settlements
since the beginning of the Chalcolithic till the Early Bronze age. – In: S. Hansen, P Raczky
(eds.) Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic and Copper Age in the eastern part of
the Carpathian Basin and in the Balkans. Издание на Eurasien-Abteilung des DAI
(евентуално том на Eurasia Antiqua);
- Телль Юнаците и проблема перехода от энеолита к эпохи бронзы на территории
Болгарии. – Сборник в памет на Н. Я. Мерперт (студия).
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Процеси и промени при прехода неолит- халколит на територията на България. –
Сборник в памет на Л. Перничева.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Я. Бояджиев. Погребалният обред от Кошарна в контекста на останалите некрополи
от култура Коджадермен-Гумелница. Колективна монография „Кошарна. Селищна
могила и некропол. Археологически проучвания 2006-2010. „ Русе, 2012. Д. Чернаков
(ред.).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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 Tsirconi).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на студенти: 1 от СУ; 1 от НБУ.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Рецензия на дипломната работа на К. Кирацова – НБУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на В. Петров, докторант към НАИМ – БАН;
- Ръководител на К. Чукалев, докторант към НБУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Презентация „Българо-гръцки проект Селищна могила Юнаците 2002 – 2011 г.” –
изнесена на откриване на фотоизложба със същото име, организирана от Гръцката
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фондация за култура, РИМ – Пазарджик и Българо-гръцко дружество-Пазарджик.
25.04.2012.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Зам. председател на Асоциацията на българските археолози (до 01.06.12);
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на постоянна комисия за инфраструктурните проекти;
- Член на комисия за изработване Правилник на НАИМ;
- Член на жури за избор на гл. асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”;
- Член на жури за избор на доцент към секция Праистория, НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за избор на К. Бъчваров за доцент;
- Рецензия за списание „AMPELOS”, издание на Департамент Археология към НБУ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание Studia Praehistorica;
- Член на редколегията на Bulgarian e-Journal of Archaeology.
б) В чужбина
- Член на редколегията на списание Studies of Prehistory – Букурещ, Румъния.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в образователна поредица от предавания „Металите в еволюцията на
човечеството” на програма „Хр. Ботев” на БНР . – 01.2012; Участие в предаване на
телевизия NBT – „Забранено за лъжата” – 31.01. (за културно-историческото
наследство, археология и магистрали); Участие в предаване на телевизия VTV –
11.2012. (за промените в закона за културно-историческото наследство); Интервюта за:
телевизии БНТ Свят, Телекабел; радио Фокус; вестници Стандарт, Труд, Марица,
Звезда, Знаме и др.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Председател на ОС на НАИМ – БАН.
доц. д-р Мария Гюрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в землищата на
населени места в области Русе и Разград – за идентифициране на кремъчни суровинни
местонаходища и на праисторически селища (8 – 16.07.2012). Резултатите ще бъдат
докладвани на отчетна сесия 2013 и респективно публикувани в АОР за 2012;
- Зам. ръководител на сондажно проучване в пещерата Mагурата, община Видин (5 –
30.08.2012). Интригуващите резултати от интердисциплинарното проучване ще бъдат
докладвани на отчетна сесия 2013 и респективно публикувани в АОР за 2012.
1.2. Други изследователски теми
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 и 2012 с
ръководител д-р С. Венелинова;
- Халколитна колекция от обект Бъзовец, Русенско; разкопки 2012 с ръководител Д.
Чернаков.
Резултатите от обработката на двете халколитни колекции ще бъдат докладвани от
съответните ръководители на отчетна сесия 2013 и респективно публикувани в АОР за
2012.
2. Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха:
- Ансамбъл от скално светилище в м. Беланташ, Асеновградско (материали от
бронзовата и желязната епоха), разкопки 2011 с ръководители Б. Бориславов и М.
Христов. Резултатите са предадени на ръководителите и отчетени на сесията през 2012.
3. Обработка, подготвяне за отчет и отчитане на резултатите от теренните обходи
(издирване на археологически обекти) в землищата на населени места в области Видин,
Плевен, Враца и Монтана. Резултатите са публикувани в АОР за 2012.
4. Обработка и подготвяне за отчет през 2012 и публикация в АОР за 2012 на
кремъчните колекции и общите резултати от теренните обходи (издирване на
археологически обекти) в землищата на населени места в области Русе и Разград.
5. Проучване на кремъчни колекции от теренно издирване на археологически обекти по
трасето на газопровод Набуко (проект Набуко на НАИМ). Екипите осъществяващи
издирването се ръководят от: П. Лещаков, К. Бояджиев, Г. Иванов, К. Чукалев, И.
Чолаков. Резултатите са предадени на ръководителите на екипи и отчетени на сесията
през 2012. Отделна обобщаваща статия квърху крлемъчните колекции е публикована от
М. Гюрова в АОР за 2012.
6. Начало на обработката на кремъчни колекции от теренно издирване на
археологически обекти по трасето на газопровод Южен поток (проект Южен поток на
НАИМ) с ръководители Н. Кечева, К. Бояджиев, Г. Иванов, К. Чукалев, И. Чолаков, А.
Аладжов;
7. Работа върху кремъчните колекции от раннопалеолитни обекти от Таманския п-в,
открити от проф. В. Е. Щелинский: Богатыри, Родники и Кермек. Отделяне на колекция
артефакти от Кермек за последващо трасологично/функционално проучване през 2013
в Института по история на материалната култура Санкт Петербург (в рамките на
посещение по ЕБР на ниво БАН- РАН от 9 до16 май 2012).
8. Експерименталната ми програма се осъществи в 2 направления:
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- Жътва на Triticum monococcum и Triticum dicoccum с реплика на сърп тип Караново
(направен от автора). Жътвата се осъществи на 21 и 22 юли в околностите на с. Оходен
(до археологическия обект) под организацията на Г. Ганецовски. Резултатите от
експериментите проведени от М. Гюрова и Б. Матева с кремъчни сечива бяха частично
докладвани от Гюрова на международната конференция по трасология във Фаро,
Португалия;
- Продължаване на експериментите по пробиване на (био)минерали в контекста на
проекта по изготвяне на праисторически мъниста. Експериментите бяха извършени в
Prehistoric Art Museum of Mação, Portugal с помощта на Pedro Cura.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Първи международен симпозиум: Древни култури в Югоизточна Европа и Източното
Средиземноморие. Мегалитни паметници и култови практики, 11 – 14.10.2012,
Благоевград. Съавторска презентация (с Г. Кабакчиева и Р. И. Костов) на тема: Три
амфиболитни артефакта от района на Ивайловград (Източни Родопи, Южна България);
- LI НАК, 29.05-1.06.2012, Бургас.
б) В чужбина
- Международна конференция по трасология, 10-12.10.2012, Фаро (Португалия).
Доклад и презентация на тема: „Cereal polish: diagnosis, challenge or confusion”;
- 77 Годишна конференция на Американската археологическа общност, 18-22.04.2012,
Мемфис, Тенеси (САЩ). Съавторски доклад (C. Bonsall, C. Pickard, P. Groom, L.
Bartosiewicz and M. Gurova) и презентация на тема: „What’s in a Midden? Changing
perceptions of the Mesolithic in Western Scotland”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Gurova, М. Establishing the identity of Bulgaria's first farmers - a new perspective. –
Archaeologia Bulgarica, 2, 2012, 1-26. ISSN 1310-9537;
- Gaydarska, B., Gurova, M., Chernakov, D., Blake E. andChapman, J. 2012.A place to live, a
place to bury and a place to hoard: Understanding deposition on and off the Bulgarian tell of
Kosharna. – Archaeologia Bulgarica, 2, 2012, 27-58. ISSN 1310-9537.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Gurova, М. ‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithization: Evidence from
Bulgaria. – Be-JA, 1, 2012, 15-4. ISSN 1314-5088;
- Ivanova, S., Gurova, M., Spassov, N., Popov, V., Makedonska, J., Tzankov, Ts., Strait , D.
Preliminary findings of the Balkan Paleo project: evidence of human activity at the „gateway”
of Europe during the Late Pleistocene. – Be-Ja, 2, 2012, 1-24. ISSN 1314-5088;
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- Гюрова, М. Международна конференция по трасология,10-12 октомври 2012, Фаро,
Португалия. – Be-Ja, 2, 2012, 141-145. ISSN 1314-5088;
- Гюрова, М. XVIконгрес на Международния съюз за пра- и протоистория (UISPP), 410.09.2011, Флорианополис (Санта Катерина), Бразилия. – Археология, 1, 2012, 132134. ISSN 0324-1203;
- Гюрова, М. Кремъчни артефакти от регистрираните археологически обекти по
трасето на газопровод Набуко. – Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 595-597. ISSN 1313-0889;
- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Плевен. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 510-513. ISSN 1313-0889;
- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Видин. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 513-515. ISSN 1313-0889;
- Гюрова, М., Иванова, С., Андреева, П., Павликовски. М. Издирване на
археологически обекти в област Враца. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 515-517. ISSN 1313-0889;
- Иванова, С., Гюрова, М., Спасов. Н. Проучване на плейстоценските седименти в
пещерата Магурата. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
32-34. ISSN 1313-0889;
- Венелинова, С., Гюрова, М. Издирване на археологически обекти южно от язовир
Тича в землищата на селата Тушовица, Бяла река и Нова Бяла река, общ. Върбица. –
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 526-528. ISSN 13130889;
- Венелинова, С., Гюрова. М., Попова, Ц., Зидаров, П., Карастоянова. Н.
Археологически разкопки на халколитната селищната могила при с. Иваново,
Шуменско през 2011. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
72-75. ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Gurova, M., Bonsall, C., Bradley, B., Anastassova, E. Approaching prehistoric skills:
experimental drilling in the context of bead manufacturing. – Stidia Preahistorica, 15.
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 2012 г.
- Gurova, M. Prehistoric Flint assemblages from Bulgaria: a raw material perspective. In M.
Niagu (ed.) East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube. Călăraşi 2011:
Editura DAIM, 96-115. ISBN 978-973-1787-05-3;
- Terziiska-Ignatova, S., Gurova, M. Finds from the Neolithic settlements Apriltsi. In M.
Niagu (ed.) East and west. Culture and Civilization at the Lower Danube. Călăraşi 2011:
Editura DAIM, 49-58, ISBN 978-973-1787-05-3.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
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- Gurova, M. Analyse tracéologiques de cinq lames de faucille su site d’Aubechies « Goron
Maton ». In D. Smith (ed.) Habitats du Neolitique ancien en Hainout occidental (Ath et
Beloeil, Belgique) : Ormeignies « Le Pilori » et Aubechies « Coron Maton ». Namur 2012 :
SPW, IPW, 222-224. ISBN : 978-2-87522-042-4.
2.3.2. У нас
- Gurova, M. Chalcolithic site of Kosharna: Flint assemblages. В: Д. Чернаков (ред.).
Кошарна. Селище и некропол. Археологически проучвания 2006-2010. Русе, 2012, 115131. ISBN 978-954-476-059-5;
- Гайдарска, Б., Гюрова, М., Чернаков, Д., Блейк, Е., Чапман, Дж. Колективна находка
от селищна могила №1 до Кошарна: поглед от различна интерпретационна позиция. В:
Д. Чернаков (ред.). Кошарна. Селище и некропол. Археологически проучвания 20062010. Русе, 2012, 168-192. ISBN 978-954-476-059-5.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на проект на ниво БАН – РАН между НАИМ и Институт Истории
Материальный Культуры, РАН (Санкт Петербург). Тема на проекта „Древние пути
заселения Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и
Балканы. Характеристика индустрий и развитие культурного обмена между
человеческими группами”;
- 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”).
в) Участие в проекти в чужбина
- Член на международен проект „Средното Поморавие в неолитизацията на
Югоизточна Европа” (под ръководството на С. Перич от Археологически Институт
Белград); подготвена за печат публикация върху кремъчния ансамбъл от неолитното
селище Дреновац;
- Ръководител от българска страна на международен проект „Prehistoric Flint Sourcing in
NW Bulgaria and NE Serbia: Field Survey and Laboratory Analyses”, финансиран от
Фондация Америка за България (AFB), координиран от Американския научен център в
София (ARCS); юридическите страни по проекта са ARCS и Cardiff University (UK);
- Заместник-ръководител от българска страна на международен проект „Balkan Valley
Project (BVP): Phase II: Survey of the Tundja Valley, финансиран от Фондация Америка
за България (AFB), координиран от Американския научен център в София (ARCS)
(ръководители – доц. д-р С. Иванова и Dr. David Strait); юридическите страни по
проекта са ARCS и Albany University, New York (USA).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- От 2002 пълноправен член на EAA – Европейска асоциация на археолозите;
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- От 2005 редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на NIAS (Нидерладски
институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към Нидерландската
кралска академия за изкуства и науки;
- От 2006 (препотвърдено през 2011) член на международна комисия към UISPP:
„Civilisation Néolithique en Europe”под ръководството на проф. Жан Гилен, Колеж дю
Франс;
- От май 2008 – член на управителния съвет на Асоциацията на българските археолози
(АБА);
- От 2009 чуждестранен член (статут СНН) на Екип по археометрия (Equipe en
archéométrie auprès de)към „Fonds de recherche sur la soci
été et la culture”, Québec,
Canadа;
- От 2012 редовен член на SAA (Американска археологическа общност).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
- Курс от 5 лекции по програма ERASMUS в рамките на семинар „ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO”, Instituto Politéchnico de
Tomar, Португалия (10 – 18.09.2012):
- Approaching prehistoric skills: experimental drilling in the context of bead manufacturing;
- Chalcolithic flint assemblages from north-eastern Bulgaria: raw material as a factor in
knapping techniques;
- Symbolic versus utilitarian: flint tools in the context of sites, hoards, burial places, etc;
- Rescue archaeological investigations: a great opportunity or a high-risk research limitation;
- Cultural heritage and national identity: the role and place of archaeology as an educational
instrument;
- Съвместна лекция (доц. д-р С. Иванова и М. Гюрова) на 14.05.2012 в ИИМК – РАН,
Санкт-Петербург – ‘сектор Палеолита’. Тема на лекцията: „Раннепалеолитические
стоянки Болгарии в контексте первого заселения Европы родом Homo”.
4.3. Организирани школи или семинари
Организиране на лектория-семинар под надслов „В търсене на първите европейци”, под
патронажа на Председателя на Българската академия на науките, Академик Никола
Съботинов (23.05.2012 в НАИМ – БАН):
- Лекция на гостуващия професор от Русия, дин Вячеслав Евгениевич Щелинский
(ИИМК – РАН, Санкт Петербург)на тема „Раннепалеолитические стоянки Таманского
полуострова (Приазовье): K вопросу о древнейших индустриях Европы”;
- Лекция на проф. д-р Николай Спасов (Директор на Националния природонаучен
музей при БАН) на тема „От последните хоминиди до първите хора в Европа”.
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;
- Ръководител на работна група „Култура и иновации” към Експертен съвет за наука,
технологии и иновации към Кмета на Столична община;
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- 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 7 комисии за проверка на документите по обявени конкурси за на
НАИМ;
- Член на научно жури за избор на главен асистент за нуждите на отдел Експозиции
(НАИМ – БАН) – 16.02.2012;
- Член на научно жури за конкурс за доцент за нуждите на Секция за праистория;
- Председател на работна група по книгоиздателската дейност на НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Външен рецензент на списание Journal of Archaeological Science: представена рецензия
на статия на Julien Vieugu
é: „Use -wear analysis of prehistoric pottery: Methodological
contributions from the study of the earliest ceramic productions in Bulgaria (6100 – 5500
BC)”;
- Писмено становище по конкурса за доцент на Крум Бъчваров за нуждите на Секция за
праистория (НАИМ – БАН).
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 електронната поредица Отчет на НАИМ от 2010;
- Член на редколегията на поредицата Разкопки и проучвания;
- Член на редколегията на Studia Praehistoriсa.
б) В чужбина
- Член на редколегията (рецензент) на електронното списание Hаemus, Skopje.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ – БАН.
доц. д-р Крум Бъчваров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих (съвместно с доц. д-р Красимир Лещаков, Софийски университет „Св.
Климент Охридски”) спасителното археологически проучване на праисторически обект
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при Воден, община Димитровград (АМ Марица, ЛОТ 2, от км 43+350 до км 43+750).
Финансиране: договор с Агенция „Пътна инфраструктура”. Времетраене: 20/0820/12/2012 г. Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”.
1.2. Други изследователски теми
- „Ритуалният обект при Сърнево, ЮИ България: неолит, желязна и римска епоха”.
Осъществена с тримесечна изследователска стипендия на фондация „Александър фон
Хумболт”, Германия.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Хумболтов симпозиум „Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Fr
üheisenzeit
(6000 – 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone und Kontakte
mit ihren Nachbargebieten. Варна, 16-20 май 2012 г. Бях секретар на Организационния
комитет и изнесох презентация на тема „A Neolithic ‘Ritual Package’: Pit-Digging,
fragmentation and structured deposition in Thrace”.
б) В чужбина
- Съавтор на презентацията „Isolated Human Remains from non-funerary contexts in
Bulgaria”, представена от Катлийн Максуини на международния симпозиум
„HOMINES, FUNERA, ASTRA, Second edition, The Archaeology of Death in Ancient
Times. Life Beyond Life”, 23-26 септември 2012 г., Алба Юлия, Румъния.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков, М. Люнчева, Н. Христов, Г. Самичкова, Д.
Такорова, К. Бояджиев, Е. Анастасова, С. Трифонов, С. Игнатова, Й. Паринова, Е.
Пурнарова, В. Стоицова, Т. Малтер, М. Славкова, В. Данов. Археологически
проучвания на праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата. –
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София: Национален археологически
институт с музей, 2012, 66-68. 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 2012 г.
- K. Bacvarov. Saltmaking and boundaries: Within and Without at Provadia-Solnitsata. – In:
V. Nikolov & K. Bacvarov (eds) Salt and Gold: The role of salt in prehistoric Europe.
Proceedings of the International Symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30
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September – 4 October 2010. Provadia & Veliko Tarnovo: Faber, 2012, 119-122. ISBN: 978954-400-695-2.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Тримесечен изследователски проект „The Ritual Site at Sarnevo, SE Bulgaria: Neolithic,
Iron Age and Roman period”, осъществен със стипендия на фондация „Александър фон
Хумболт”, Германия, в Саарландския университет, 01/12/2011-29/02/2012 г.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Институт по археомитология, асоцииран член;
- Европейска асоциация на археолозите, редовен член;
- Дружество за проучване на детството в древността, член на инициативния комитет.
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
- Полева практика на студенти от СУ, ВТУ, НБУ;
- Научен ръководител от българска страна на д-р Ралука Когълничану в постдокторския
проект „FUNERARY LANDSCAPE IN PREHISTORY AT THE LOWER DANUBE. An
analysis of the spatial coordinates of the funerary practices from Mesolithic till the beginning
of the Bronze Age, between the Southern Carpathians, the Stara Planina Mountains and the
Black Sea”, Румънска академия на науките – клон Яш.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Рецензия на магистърската дипломна работа на Румяна Димитрова Йорданова (ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий„) „Праисторически модели на сгради, пещи и мебели от
територията на днешна България”.
4.2. Лекции в чужди университети
- Лекция в Саарландския университет, Германия: „Gruben, Fragmentierung und gezielte
Niederlegungen in Thrakien”, февруари 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на Експертна комисия за приемане на резултатите от археологическото
наблюдение по трасето на АМ „Марица” на територията на област Хасково, 10 –
12/05/2012 г.;
- Член на Експертна комисия за приемане на резултатите от спасителното
археологическо проучване на праисторически обект в местността Хауза по трасето на
изграждащия се участък на АМ Марица до с. Капитан Андреево, 29/05/2012 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на проектно предложение „Кошарна. Селищна могила и некропол.
Археологически проучвания 2006 – 2010 г., ръководител Димитър Чернаков.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- V. Nikolov & K. Bacvarov (eds.) Salt and Gold: The role of salt in prehistoric Europe.
Proceedings of the International Symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30
September – 4 October 2010. Provadia & Veliko Tarnovo: Faber, 2012. ISBN: 978-954-400695-2;
- Секретар на редколегията на сп. Археология;
- Секретар на редколегията на Studia Praehistorica.
б) В чужбина
- Член на редколегията на Acta Terrae Septemcastrensis;
- Член на редколегията на Studii de Preistorie.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Многобройни интервюта за регионални, национални и световни медии.
гл. ас. д-р Виктория Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на къснонеолитен
обект в м. Хауза до с. Капитан Андреево, по трасето на АМ Марица – 25.04 –
29.05.2012 г.;
- Участие в археологическо наблюдение на обект №1 до с. Панайот Волов, по трасето
на АМ Хемус – 6-15.04.2012 г.;
- Заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на обект №1 до с.
Панайот Волов, по трасето на АМ Хемус – 8.08 – 6.09.2012 г.;
- Заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания на обект №1 до с.
Панайот Волов, по трасето на АМ Хемус – 14.10 – 27.11.2012 г.;
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- Участие в археологически разкопки на археологически обект до с. Воден по АМ
Марица – 4 – 14.10.2012 г.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка за печат на
Хаджидимитрово, Ямболско.

монография

посветена

на

къснонеолитен

обект

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международен симпозиум (Humboldt-Kolleg) „Черноморското пространство
от неолита до ранната желязна епоха (6000 – 600 г. пр. Хр.). Културни взаимовръзки в
Циркумпонтийската зона и контакти със съседните й райони” – 16 – 20.05.2012 г. Тема
на доклада: „La culture chalcolithique Varna: une culture individuelle ou une variante locale
du complexe culturel Kodzhadermen-Gumelnitsa-Karanovo VI”.
б) В чужбина
- Участие в международен колоквиум в Peatra Neamt (Румъния) L’impact anthropique sur
l’environnement dans le neo-enéolithique du sud-est de l’Europe – 24-26.10.2012 г. Тема на
доклада: Utilisation de sources de matières premières à la fin du VI millénaire avant J. C.
dans la partie de sud-est de la Péninsule Balkanique: un objet de données de site
archéologique Hadjidimitrovo, Yambol, Bulgarie.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Виктория Петрова, Петър Зидаров. Геомагнитно проучване на археологически обект
до Чокоба-Казлача, Сливенско. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 52-54. 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 2012 г.
- V. Petrova. Tell Provadia-Solnitsata: the Middle Chalcolithic layer in the context of the
cultural development of the Western Black Sea area. – In: V. Nikolov, K. Bacvarov. Salt and
Gold: The Role of Salt in Prehistorc Europe. Proceedings of the International Symposium
(Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30 September – 4 October 2010. Provadia-Veliko
Tarnovo, 2012, 103-107.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
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- V. Nikolov, V. Petrova. Tell Karanovo: The gap between the Late Chalcolithic and the
Early Bronze Age. – In: Zoï Tsirtsoni (ed.). Balkans 4000
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на бакалавърска дипломна работа на 1 студент от НБУ
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за приемане на археологическите проучвания на праисторически
обект до с. Воден, Димитровградско.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на сборник в памет на Лили Перничева.
гл. ас. д-р Калин Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- През 2012 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
февруари – юни 2012 г. и през октомври работих общо около 75 дни във фонда на РИМ
Варна със златните находки на некропола;
- През 2012 година продължи практическата работа по международния проект
Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von
Varna, Bulgarien, ръководител проф. Е. Перницка. През периода февруари – март 2012
немският екип – проф. Перницки, д-р Краус, В. Бърнет – работи в България. В РИМ
Варна бяха направени микро-XRF измервания на състава на неанализирани през 2011
златни находки от Варненския некропол. Така вече разполагаме с данни за макро
състава на всички златни находки от некропола. В проекта Archäometallurgische und
paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien осигурявам
археологическата база данни, както и по-голямата част от организационната и
координационна работа в България;
- През февруари и март 2012 г. заедно с фотографа на РИМ – Варна подготвихме
фотографиите за каталога на медните и златните предмети от ВЕН І;
- В рамките на международния проект Archäometallurgische und paläoanthropologische
Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna имах възможност да продължа изследването
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си за технологията на изработка на златните находки от Варненския некропол,
използвайки съвременен цифров микроскоп;
- Продължава попълването на подготвената през предишните години електронна база
данни на златните находки от Варненския енеолитен некропол. Подготвена е подробна
типологическата и технологическа класификация на златните находки от „големите”
комплекси – гроб 43, гроб 36, гроб 4, гроб 1;
- Съществен резултат от работата по ВЕН – І беше постигнат благодарение на
изготвената томография в УМБАЛ Св. Марина на двете т. нар. „маски” от гроб 2 и гроб
3. Разчитането на томографските снимки, както и анализът на теренната документация,
безспорно доказа, че в гроб 2, 3 и 15 са положени тримерни човешки изображения
(идоли), а не формовани на място изображения на човешки лица с апликирани златни
детайли;
- Вторият съществен резултат от работата по ВЕН е статистическата и планиграфска
обработка на находките и гробни комплекси, която доведе до идентифициране на 5
групи погребални комплекси. Бяха взети нови проби за AMS 14 датиране, които
потвърдиха хипотеза, че 5-те групи гробни комплекси имат хронологично значение.
Като работна хипотеза екипът е достигнал до предварителна хронология на гробните
комплекси.
Работата във Варна е финансирана по международния проект Archäometallurgische und
paläoanthropologische Untersuchungen des Gräberfeldes von Varna, Bulgarien,
ръководител проф. Е. Перницка, 300 лева за изследвания от НАИМ и лични средства.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
Представих на Хумболтовата конференция през май 2012 два доклада по
проблематиката на Варненския некропол:
- Die Komplexe 2, 3 und 15 mit Gesichtsdarstellungen aus dem kupferzeitlichen Gräberfeld
von Varna. В съавторство с Vladimir Slavčev и Marion Etzel;
- Evolution of the gold working technology in the Varna necropolis.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, T. Tsonev, K. Dimitrov, L. Klassen, R. Mitkova. 2012.
Les haches en «jades alpins» en Bulgarie. – B: P. Pétrequin et alii (eds.) JADE. Les Grandes
haches alpines du Néolithique européen, Ve au IVe lillénaires av.J.-C. (Presses universitaires
de Franche-Comté, Besancon, 2012), 1231 – 1279. ISSN: 1772-6220, ISBN: 978-2-84867412-4.
2.2.2. У нас
- K. Димитров. Археометрия-та на Ивелин Кулев или как се пише разбираемо за
сложна материя? Представяне на книгата „Археометрия” с автор Ивелин Кулев.
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2012, 840 стр. Be-JA,
http://be-ja.org, 1, 2012, 93 – 96, ISSN: 1314-5088.
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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.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на UISPP, ЕAA и АБА.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Водя курс по Археологическа фотодокуметация в магистърската програма по
Археология на СУ. Курсът се провежда като практически занятия и лекции със
студенти от първи курс, общо 45 часа (3 х 15), зимен семестър;
- Водя и спецкурс Металургията през каменномедната епоха в Югоизточна Европа,
45 часа, магистърска програма по археология в СУ;
- Водя и курс „Ранна праисторическа металургия” в НБУ, магистърска програма, 45
часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на експертния съвет на Център по подводна археология, Созопол;
- Участвах в междуведомствена експертна комисия, свикана от НИМ, със задача да
даде граници и статут на археологическите структури, открити на нос Акра и
акваторията около него – септември 2012;
- Участвах в междуведомствена експертна комисия, свикана от община Созопол,
натоварена със задачата да вземе решение по плановете за строителство в проучената
част на некропола на Аполония – ноември 2012;
- Участвах в обсъждане на предложените от МК поправки в ЗКН – в Министерство на
културата и като експерт в 4 постоянни комисии на Народното събрание.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Натоварен съм с подготовката на частта за подводното културно наследство в доклада
за ОВОС за газопровода Южен поток, възложител „Южен поток-Транспорт” чрез
Геомарин ООД. Подготовката на доклада е в ход.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас
- Член на редколегията на BeJa, секретар на изданието.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Подготвена и представена научнопопулярна лекция, посветена на Варненския
некропол пред национален конгрес на стоматолозите.
археолог Татяна Стефанова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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 (юли-август).
Обработка на находки и керамични фрагменти, отнесени към края на неолита в бълг.
земи. Към проект на СПА „Материалната култура през неолита в българските земи”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участие в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ – БАН и Съвет за
археология на САНИ. 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;
- В рамките на дейността по проекта бях натоварена с организацията и дейностите,
свързани с научното посещение на д-р Драгана Антонович (Археологически институт,
Белград) в България в периода 19 – 26.11.2012 г., а именно: логистика и финансова
отчетност на посещението; организиране на достъп до сечива от огладен камък от
фонда на НАИМ – БАН и създаване на благоприятна среда за научна обработка на
материали от праисторическите обекти Караново, Езеро, Коджадермен, Салманово и
Криводол; съвместна работа с д-р Д. Антонович по обработка на колекциите от сечива
от огладен камък от обектите Дрянова могила край. с. Езеро, Новозагорско и с. Зл.
ливада, Чирпанско; организиране на посещение в Минно-геоложкия университет в
София, където д-р Д. Антонович се срещна и разговаря с д-р Руслан Костов;
организиране на посещение в Националния исторически музей, София; участие в
организацията на публична научна лекция на д-р Д. Антонович на тема „Енеолитен
рудник за добив на мед (Мали Штурац) и Проучване на сечива от огладен камък в
Сърбия (пример за спасителни проучвания в каменовъглените мини Тамнава)”,
проведена на 22. 11. 2012 г. в Заседателната зала на НАИМ – БАН;
- http://naim.bg/bg/content/news/600/857/312/.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за извършване на цялостна инвентаризация на фонд
„Праисторически и палеолитен” (в рамките на пълната инвентаризация на фондовете на
Националния археологически музей), съгласно Заповед №І 97/15.02.2011 г., издадена от
Директора на НАИМ – БАН като член на комисията – януари-април 2012 г.;
- Превод на английски език на текста на изданието на НАИМ – БАН „Западна порта на
Сердика (археологически разкопки 2011/2012)” с автори А. Аладжов, И. БорисоваКацарова и Сн. Горянова в рамките на проекта „Археологическото наследство на
Сердика – за нас и за децата ни!”, финансиран от програма „Култура” на Столична
община;
- http://naim.bg/bg/content/news/600/857/318/.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Иницииране и участие в организирането и провеждането на изложба „Природни
фантазии”, представяща детски рисунки и творби на приложното изкуство в залата на
Археологическия музея по случай Международния ден на детето 1 юни съгласно
Заповед № І482/04.05.2012 г., издадена от Директора на НАИМ – БАН – член на
работната група, май-юни 2012 г. Бяха представени творбите на децата от втори и
четвърти клас от 126 ОУ„П. Ю. Тодоров”, София, създадени в рамките на проект
УСПЕХ на Министерство на образованието и науката, осъществен с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от
Европейския социален фонд на ЕС. Изложбата бе част от Детските празници в
Националния археологически музей, които са част от програмата на НАИМ – БАН за
работа с ученици. Куратор на изложбата бе гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова, а
проявата бе финансирана от НАИМ – БАН. Изложбата бе осъществена в тясно
сътрудничество със 126 ОУ „П. Ю. Тодоров”, София и преподавателките по
изобразително изкуство С. Димитрова и А. Табакова;
- http://naim.bg/bg/content/news/600/857/270/.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Работа като пом. научен секретар на НАИМ – БАН – октомври-ноември 2012 г.
археолог Петър Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 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

55

Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на халколита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров” – 21.10.2011 – 28.10.2012 г.;
- Ръководител на теренно археологическо издирване в Сектор 7 по трасето на
газопровод Южен поток (община Ветрино, община Провадия, община Аврен и община
Варна). 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” – 29.10.2012-30.11.2012 г.;
- Ръководител на теренно археологическо издирване в зоната на блатото Алепу, гр.
Созопол. Към проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 01.06.201207.06.2012 г.;
- Зам. ръководител на теренно археологическо издирване в златодобивна концесия
Чала, община Хасковски минерални бани. Ръководител на проекта: доц. д-р К. Лещаков
(СУ „Св. Климент Охридски). 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” – 30.07 – 06.08.2012 г.;
- Зам. ръководител на теренно археологическо издирване в концесионна площ в м.
Лозята, гр. Ветрен. Ръководител на проекта: доц. д-р А. Гоцев (НАИМ – БАН). 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” – 28-29.03.2012 г.;
- Член на екипа (ГИС администратор) на теренно археологическо издирване по трасето
на интерконекторен газопровод Стара Загора – Ксанти. Ръководител на проекта: Жарин
Величков (НИОНКЦ). 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” – 19 –
25.04.2012 г.;
- Член на екипа (ГИС администратор) на теренно археологическо издирване в
землищата на селата Крайници, Червен брег и Яхиново, общ. Дупница. Ръководител на
проекта: гл. ас. д-р С. Петрова (НАИМ – БАН). 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” – 11.2012 г.;
- Заместник-ръководител в теренното археологическо проучване на Праисторически
солодобивен център Провадия-Солницата. Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Васил
Николов (НАИМ – БАН). Към проект на СП „Материална и духовна култура на
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 19.08 –
04.10.2012 г.;
- Заместник-ръководител в теренното археологическо проучване на праисторически
обект Хауза по трасето на АМ Марица, с. Капитан Андреево. Ръководител на проекта:
проф. д.и.н. Васил Николов (НАИМ – БАН). Към проекти на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”
– 26.04 – 29.05.2012 г.;
- Заместник-ръководител в теренното археологическо проучване на праисторически
обект Воден по трасето на АМ Марица, с. Воден. Ръководител на проекта: доц. д-р К.
Лещаков (СУ „Св. Климент Охридски) и доц. д-р К. Бъчваров (НАИМ – БАН). Към
проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
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контекста на Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на халколита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 05 – 20.10.2012 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LI Национална археологическа конференция, гр. Бургас от 29 май до 1 юни 2012 г.;
- Хумболтов симпозиум The Black Sea Region from the Neolithic to the Early Iron Age
(6000 – 600 BC): Cultural influences in the Pontic area and contacts with neighboring areas
(Varna, Bulgaria, May 16 – 20, 2012). Участвах с доклад ”Archaeometallurgical research in
the southern Bulgarian Black Sea coast: the site of Akladi Cheiri and the copper deposits of
Medni Rid range”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- П. Лещаков, Г. Самичкова, Н. Христов, С. Трифонов, Ц. Арнаудов. Издирвания на
археологически обекти в околностите на праисторически солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София,
2012, 535-537;
- П. Лещаков, А. Конаклиев. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко”, сектор 3. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 587-589;
- П. Лещаков. Археологическите разкопки на обект Дупница-Кулата (праисторически
пласт). – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 97-99;
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков и др. Археологически проучвания на
праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. – В: Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 66-68.
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 2012 г.
- P. Leshtakov. The late Chalcolithic at Provadia-Solnitsata in the context of the West Black
Sea Coast. – In: V. Nikolov & K. Bacvarov (eds). Salz und Gold: die Rolle des Salzes im
prähistorischen Europa/Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. ProvadiaVeliko Tarnovo, 2012, 109-118.
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:
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2010-2012 г. Финансиране: ЕБР по спогодба между Българска академия на науките и
Сръбска академия на науките и изкуствата.
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участник в проект „Ранната металургия на Балканите” (по сключено общо
споразумение за сътрудническво между НАИМ – БАН и UCL London. Ръководител на
проекта: проф. Тило Ререн (UCL Qatar).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за наличието на археологически обекти по трасето на газопровод Набуко,
сектор 3;
- Становище за наличието на археологически обекти по трасето на газопровод Южен
поток, сектор 7.
археолог Иван Вайсов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През 2012 г. бях научен ръководител на теренните проучвания (геомагнетика и
геоелектрика) на неолитно селище Курило-Кременица в с. Курило (днес кв. Курило от
гр. Нови Искър), област Софийска, община Столична. Заснет е земния релеф и е
създадена графичен оригинал – цялостна тахиметричната снимка. Така беше изработен
топографски план в мащаби 1:500 и цифров топографски модел послужил за основа на
последващите изследвания. За триангулачна точка е използвана държавната такава,
намираща се в центъра на селището. За полигонови точки са използвани ъглите на
бетонната ограда на детската градина „Кременица” (този от североизток и този от
югозапад). Заснетите пространствени данни са обработени компютърно и превърнати в
данни подходящи за изграждането на 3D модела на терена;
- През 2012 г. с методите на геофизиката (геомагнитно и електро сондиране) беше
проучена цялата площ на селището (определена през 1964 г. от Н. Петков и при
последващите посещения на обекта от К. Петерс, Х. Тодорова и И. Вайсов). С тези
изследвания бе установена археологическата – геологическата структура на обекта,
като метода на геомагнетиката (изследваната площ е 16 000 кв. м.) бяха локализирани
три големи горели жилища (вероятно от периода на късния неолит), а с метода електро
сондиране (направени са два основни профила пресичащи селището по дължина и
широчина и четири контролни в периферията му). Беше установено наличието на два
пласта с обща дълбочина 2 – 2,80 м. По средата на селището, в близост до
триангулачната точка беше открита шахта (сега засипана) с дълбочина 5 м и широчина
2 м. Вероятно това е и мястото, от където са извадени публикуваните ранно неолитни
материали. Североизточно от известното неолитно селище беше локализирано още
едно по-малко – вероятно от периода на ранния неолит. Резултатите от електро
сондирането показаха, че на места двете селища се припокриват.
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Работата е по проект „Струмският път, трансмисия на контакти между Егея и
Балканите през праисторията”.
Ръководител на проекта: чл. кор. на БАН, проф. дин. Х. Тодорова.
Срок на изпълнение: 2013.
Финансиране на проекта: ФНИ.
- През 2012 г. бях научен ръководител и на теренните проучвания (проучвания с
методите на геоелектриката) на неолитно селище Курт Орман до с. Бата, община
Поморие. Целта на проучването бе, с метода на геоелектриката (електро сондиране), да
се обследва територията на селището и да се установи дебелината на културния пласт и
формите на открития през 2011 год. защитен ров. Направени са два профила с обща
дължина 360 м. Профилите са ориентирани по квадратната мрежа и се пресичат на
кръст (90º) в средата на селището. Като резултат бе установено, че селището има два
ясно различими пласта с обща дълбочина 2,80 – 3,50 м., като на две места бяха открити
дълбоки до 5 м вкопани структури които ще бъдат предмет на теренно археологическо
проучване през 2013 г.
Работата е по проект „Екологичните кризи в България през холоцена – VІІ – ІІІ хил. пр.
Хр.”.
Ръководител на археологическата част на проекта: чл. кор. на БАН, проф. дин. Х.
Тодорова.
Срок на изпълнение: 2014.
Финансиране на проекта: ФНИ.
- През 2012 г. бях научен ръководител на теренните проучвания в района на с.м.
„Големия остров” при с. Дуранкулак. С недеструктивни методи беше изследвано
дъното в Дуранкулашкото езеро и беше установена старата форма на терена (сега под
вода), коритото на древната река преминавала покрай с. м. „Големия остров” и
мястото, където тя е била свързана с Черно море. Изготвена е батиметрическа карта на
Деранкурашкото езеро. Праисторическото селище „Големия остров „ при с.
Дуранкулак е от периода на късния неолит, енеолита и др. епохи. Резултатите от
изследванията през 2012 год. дадоха пълна топографска картина на прилежащия
ландшафт, такъв какъвто е бил преди V хил. пр.Хр.
Работата е по проект „Екологичните кризи в България през холоцена – VІІ – ІІІ хил. пр.
Хр.”.
Ръководители на археологическата част на проекта: чл. кор. на БАН, проф. дин. Х.
Тодорова.
Срок на проекта: 2014 г.
Финансиране на проекта: ФНИ.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект финансиран от ФНИ „Струмският път, трансмисия на контакти
между Егея и Балканите през праисторията”.
Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София), Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр.
Кюстендил.
Ръководител: чл. кор. на БАН проф. дин. Хенриета Тодорова.
Координатор: Иван Вайсов.
Времетраене: 5 години, 2008 – 2013 г.;
- През 2012 г. продължих да работя 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
59

сектор Тополница от ФНИ. През 2012 г. завърших анализа на керамичния комплекс от
сектор Тополница и селектирах материала по приоритетно статистически тежести. В
резултат успях да изолирам всички импортни елементи (винчанските импорти,
импортната керамика тип Акропотамос А и керамиката с червено рисуван орнамент
тип Агиа Пневмата);
- През 2012 г. взех участие в научната сесия организирана от гръцката страна с цел
събиране на проби от профила в кв. IET с цел седиментологичен анализ на отделните
пластове. От профила бяха взети 48 сегментирани проби, всяка от които с размер 30 х
10 х 10 см. Тези сегменти се застъпват така, щото да покрият изцяло площта на профил.
Предстои микроскопски анализ на пробите който ще се извърши през 2013 г.
През 2012 г. работата ми по този проект беше съсредоточена върху обобщаване на
резултатите от анализа на праисторическите материали от територията на Средна
Струма.
През 2012 г. по този проект не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР.
Финансиране на работата с материалите от сектор Тополница: ФНИ;
- Работа по проект финансиран от ФНИ „Кадастрална политика и географска
информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска
област”.
Партньори: Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” (Кюстендил),
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
(София), Център за образователни инициативи (София).
Ръководител: чл. кор. на БАН проф. дин. Хенриета Тодорова.
Координатор: Иван Вайсов.
Времетраене: 5 години, 2008-2013 г.;
- Като член на научния колектив през 2012 год. съвместно с останалите членове на
колектива продължих работа по 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 включително и
тези от неолита и енеолита);
- Продължих работа и по попълването на дигиталната кадастрална карта на гр.
Кюстендил (Пауталия) с новопостъпващата информация (вид на паметника, датировка,
геодезическа информация и т. н.) с акцент античните некрополи на гр. Пауталия;
- И през 2012 г. участвам в процеса на дигитализация на археологическата
документация на проучените вече обекти в гр. Кюстендил и ситуирането им върху
дигиталния кадастрален план на града и изготвяне на 3D модели на антични градски
структури с акцент ранно християнската базилика.
През 2012 г. изготвих и финалния научен отчет на проекта.
През 2012 г. по този проект не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР.
Финансиране: ФНИ;
- Работа по проект финансиран от ФНИ „Екологичните кризи в България през холоцена
– VІІ – ІІІ хил. пр. Хр.”
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Партньори: Център по тракология „проф. Ал. Фол” – БАН (София) днес Институт за
балканистика с център по тракология „проф. Ал. Фол” – БАН (София), Национален
археологически институт с музей при Българска академия на науките (София).
Ръководител: проф. дин. Кирил Йорданов.
Координатор: Иван Вайсов.
Времетраене: 5 години, 2009 – 2011 и 2013 – 2014 г.
- През 2012 г. продължих работа по този проект. Дейността ми през 2012 беше
съсредоточена върху изготвянето на модели за развитие на праисторическата
поселищна система – един за поречието на р. Русенски Лом и едни за района на
Добруджа.
През 2012 г. по този проект не са използвани дни от квотата на БАН по ЕБР.
Финансиране: ФНИ;
- През 2012 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 2012 г. направих модел представящ разпространение на формите и
орнаментацията на керамичния комплекс по хоризонти и чрез анализ с програмата
PAJEK представих анализ и визуализация на мрежите (връзките) помежду им. Написах
и частта за „Компютърна обработка на керамиката от Скала Сотирос” и „Визуализация
на стратиграфските мрежи в Скала Сотирос – хронологическа взаимовръзка между
отделните керамични форми”.
Ръководител на проекта: Хайдо Кукули-Хризантаки (Гърция)
Срок на проекта: 2009 – 2012 г.
Финансирането на проекта изцяло е от гръцката.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в „Национална археологическа конференция” – в град Бургас;
- Участие с доклад на тема „Кадастрална политика и географска информационна
система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област
(България)” в научната среща на тема „Проекти с българско участие за цифровизация и
разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa”
състояла се на 19 март 2012 г. в гр. В. Търново.
б) В чужбина
- Участие с общ доклад (автори: Иван Вайсов, Кукули Хризантаки, Хенриета Тодорова,
Йоанис
Асланис
и
Магдалени
Валла
(www.macedonia.prehistoricconference.com/en/programme/conference-program) на тема „Геофизични изследвания и
археологически реалности на неолитното селище Промахон-Тополница” (Geophysical
Investigation and Archaeological Reality in the Neolithic Site Promachon-Topolnica),
международна конференция на тема „1912-2012 a Century of Research in prehistoric
Macedonia” състояла се на 22-24 ноември 2012 год. в гр. Солун, Гърция.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Vajsov I., Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., Todorova H. Ασλάνης Ι., Βάλλα Μ., Geophysical
Investigation and Archaeological Reality in the Neolithic Site Promachon-Topolnica (31 стр.
текст, 17 скици и табла и 5 снимки). – A Century of Research in Prehistoric Macedonia.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Иван Вайсов, Петър Зидаров. №13. Юрчешме, обект №25 при с. Бата Поморийско. –
АОР за 2011 год. София 2012, 55-56;
- Иван Вайсов, Петър Зидаров. №14. Неолитно селище Курт Орман (геофизични
изследвания). – АОР за 2011 год. София 2012, 57–58;
- Иван Вайсов, Мирослав Класнаков, Веселин Драганов, Петър Зидаров. № 15.
Неолитно селище Курт Орман (сондажни проучвания). – АОР за 2011 год. София 2012,
59-62;
- Иван Вайсов. №16. Промахон-Тополница, сектор Тополница (геофизични
изследвания – вертикално електросондиране). – АОР за 2011 г. София, 2012, 63–65.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- През 2012 год. продължих участието се в научния екип обработващ материалите от
Скала Сотирос (о. Тасос) – ранна бронзова епоха (фаза Скала Сотирос). Като член на
екипа участвам в научната разработка и подготовката на материалите за печат.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм на „Гръцкото археологическо дружество”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие със заповед на Министъра на културата в междуведомствена комисия за
определяне границите и режими за ползване на паметници на културата в с. Гърло,
община Брезник.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на ИНДЕКСА надграждащ оригиналното, преработеното и допълнено
издание на том 1 от „История на Добруджа”. Той представлява азбучен показалец с 920
имена и ключови думи, включващ термини, смислови клъстери и понятия с добавена
информация за исторически събития и личности за периода от праисторията до късната
античност.
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
През 2012 год. бях координатор на четири научни проекта:
- Координатор съм на проект ДО 02-206/17.12.2008 год., проект финансиран от ФНИ;
- Координатор съм на проект ДО 02-276/18.12.2008 год., проект финансиран от ФНИ;
- Координатор съм на проект ДИД 02/26/17.12.2009 год., проект финансиран от ФНИ;
- Координатор съм на проект ДТК 02/57/17.12.2009 год., проект финансиран от ФНИ.
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II.2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ
Основни научни проекти на секцията:
• Проучвания на тракийската култура в българските земи през бронзовата
епоха; ръководител доц. д-р С. Александров
• Етнокултурна характеристика на древна Тракия ІІІ – І хил. пр. Хр.;
ръководител доц. д-р С. Александров
• Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия; ръководител доц.
д-р Д. Гергова
• Тракийска култура в българските земи през желязната епоха; ръководител доц.
д-р М. Тонкова
• Археологическа карта на България; ръководител д-р Г. Нехризов
доц. д-р 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 Foundation of Hellenic World (Фондация на елинския свят (ФЕС), Атина,
Гърция. Финансиране: по Договор между НАИМ – БАН и ФЕС, Атина, Гърция.
Продължителност 45 дни. Към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през
късножелязната епоха”. През 2012 г. бяха проведени проучвания в четири сектора на
обекта. Бе довършено проучването на ямен комплекс от класическата епоха в сектор VІ, бе
довършено проучването на две пещи за керамика от ранноелинистическата епоха в сектор
ІV, бе изцяло проучена постройката с есхара в сектор VІІ, бе проучена ранноелинистическа
яма с две човешки жертвоприношения в секто ІV, бяха проучени ями с останки от
ритуални действия в участъка на елинистическото жилище в сектор ІХ;
- Ръководство на спасителни археологически проучвания на обект „Селище от
ранноелинистическата епоха и селище от ранното средновековие при кв. Макак на гр.
Шумен”, обект 7 по трасето на АМ Хемус, с продължителност два месеца и половина. Към
проект на СТА „Проучване на тракийската култура през късножелязната епоха”. Бяха
проучени останки от четири вкопани постройки и 60 ями от ранноелинистическата епоха.
В две от ямите бяха открити останки от човешки жертвоприношения. Въз основа на
керамичен материал, накити и други метални предмети селището бе отнесено към
началото на ІІІ в.пр. Хр. Бяха проучени седем полуземлянки от ранното средновековие с
каменни печки и вкопани отоплителни съоръжения от ІХ в. Бе открит и езически гроб с
инвентар желязна брадва и други метални находки, както и части от теле от края на VІІІ-ІХ
в.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на обобщаваща статия на тема „Adornments” в колективната монография
„A Companion to Ancient Thrace”;
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- Подготовка на обобщаващо изследване „Ювелирната мода в колониите от Западното
Черноморско крайбрежие”;
- Подготовка на студия „Ямно светилище от късножелязната епоха при с. Сърнево,
Старозагорско”;
- Подготовка на студия „Ямно светилище от м. „Кумсала” при с. Гледачево, Радневско
от късножелязната епоха.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международната конференция „Ancient Greek Necropolises” в Несебър с
доклад на тема: „М. Tonkova. L’orfevrerie de Mesambria”.
б) В чужбина
- Участие в Table-Ronde Européenne, Rencontres Instrumentum «Actualité de la recherche
sur les mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen Age» с доклад на тема: М.
Tonkova. „Les bijoux de la princesse d’Anchialos et le style polychrome de l’époque
hellénistique tardive”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- М. Тонкова. Златната клонка от Момина могила и ажурните украси с ластари от
късния ІV в. пр. Хр. – В: Рабаджиев К., Шалганова Т., Ганева-Маразова В., Стойчев Р.,
(ред.) Изкуство и идеология. Сборник в чест на Иван Маразов. София, 2012, 709-725.
(Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”);
- Кр. Лещаков, М. Тонкова, Л. Лещаков. Проучвания на вкопани структури от КЖЕ в
сектор „Север” на обекта в Ябълково. – АОР през 2011, София, 2012, 138 – 140;
- А. Сидерис, М. Тонкова. Археологически проучвания на многослоен обект от късния
неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, Горно Белево, община Братя
Даскалови, Старозагорска област. – АОР през 2011, София, 2012, 156 – 158.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Международен археологически проект за съвместно археологическо проучване на
„Многослоен обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно
Белево, община Братя Даскалови, Старозагорска област” по договор между НАИМ –
БАН и Foundation of the Hellenic World, Athens. Срок на договора 2009 – 2013 г. Научен
ръководител на проекта и ръководител от българска страна. Ръководител от гръцка
страна е А. Сидерис.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
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4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на двама магистри в специалност „Археология” при СУ „Кл. Охридски”;
- Лятна практика на 10 студенти, бакалаври и магистри по време на археологическите
проучвания на многослоен обект при Халка Бунар и на обект 7 по АМ Хемус.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научно ръководство на редовен докторант Миглена Василева на тема „Фибулите в
Тракия през късножелязната епоха”. Защитила през 2012 г.;
- Научно ръководство на редовен докторант Ивайло Караджинов на тема „Ямни
комплекси в контекста на селищната система през І хил. пр. Хр. в басейна на Марица”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Заместник председател на НС при НАИМ – БАН;
- Член на Директорски съвет на НАИМ – БАН;
- Член на Теренната комисия към МК;
- Член на комисия по инвентаризация на Репрезентативния фонд на НАМ;
- Председател на две Научни журита в конкурс за избор на доцент за СТА;
- Председател на Научно жури в конкурс за избор на професор за СТА;
- Председател на Научно жури в конкурс за избор на главен асистент за СТА;
- Председател на докторантски конкурс за СТА;
- Член на международно Научно жури на докторската защита на докторант Йордан
Анастасов в Университета в Женева, Швейцария.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище на научната продукция и дейност на гл. ас. Георги Нехризов в конкурса за
избор на доцент в СТА, председател на НЖ;
- Становище на научната продукция и дейност на гл. ас. Красимир Ников в конкурса за
избор на доцент В СТА, председател на НЖ;
- Становище на научната продукция и дейност на доц. д-р Диана Гергова в конкурса за
избор на професор в СТА, председател на НЖ;
- Становище за докторската теза на Миглена Василева като член на НЖ, научен
ръководите, член на НЖ.
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. др, П. Балабанов.
б) В чужбина
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- Член на редколегията на Bulletinum Instrumentum.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в три предавания на Чирпанската кабелна телевизия за международните
българо-гръцки археологически проучвания на обекта при Халка Бунар;
- Публикации в местната преса (на Чирпан).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция за тракийска археология при НАИМ – БАН.
гл. ас. д-р Маргарит Дамянов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония
Понтика в м. Калфата/Буджака, УПИ 67800.6.742, по договор с „Промод” ЕООД,
Бургас.
Във връзка със заявени инвестиционни проучвания бяха заложени четири сондажа,
които показаха отсъствие на археологически структури и културен пласт;
- Заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания в некропола на
Аполония Понтика в м. Калфата/Буджака, май-юли 2012 г. (ръководител доц. д-р К.
Панайотова).
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на българо-френска монография, представяща проучванията в некропола
на Аполония в м. Калфата през 2005 г. (в съавторство с доц. д-р Кръстина Панайотова,
НАИМ – БАН, и д-р Александър Баралис, Център „Камий Жулиан”, Екс-ан-Прованс,
Франция).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна конференция „Ancient Greek Necropolises Along the Black Sea
Coast”, Несебър, 4-7 октомври 2012 г., с доклад на тема „Pottery assemblage of the ritual
fireplaces in the necropolis of Apollonia Pontica (excavations in 2005)”.
б) В чужбина
- Участие в 113-ата годишна среща на Американския археологически институт,
Филаделфия, САЩ, 6 – 8 януари 2012 г., с доклад на тема „Two decades of
archaeological research in Apollonia Pontica (Sozopol, Bulgaria)”;
- Участие в международен семинар „Sanctuaires and zones ées
sacrdans les colonies
grecques de la Mer Noire”, Екс-ан-Прованс, Франция, 8 февруари 2012 г., с доклад на
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тема „A Sanctuary of Demeter in Apollonia Pontica” (в съавторство с доц. д-р К.
Панайотова и М. Чачева).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 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, 35-68, ISSN
1783-8363.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, Д. Стоянова, М. Чачева. Археологически
проучвания на храмов комплекс на остров Св. Кирик, Созопол. АОР през 2011 г.,
София 2012, 238-240. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, Д. Стоянова, М. Чачева, М. Дамянов. Археологическо проучване на
нос Скамни, гр. Созопол, АОР през 2011 г. София 2012, 242-244. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Спасителни проучвания на УПИ 5069-ІІІ,
некропол на Аполония Понтика. – АОР през 2011 г. София 2012, 250-251. ISSN 13130889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- M. Damyanov. The Greek colonists. – In: Valeva, Ju., D. Graninger, and E. Nankov (eds.).
A Companion of Ancient Thrace, Wiley-Blackwell.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- М. Дамянов. Аполон и котва. – сп. National Geographic, август 2012 г., 18.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- СУ „Св. Климент Охридски”, специализиран курс „Археология на гръцката
колонизация”, 45 ч.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Представител на НАИМ в междуведомствена комисия за
археологическите проучвания на надгробна могила край с. Бузовград.

приемане

на

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 2011 г.”
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изнесена публична лекция на тема „Гърци и траки по Западния Понт” в рамките на
цикъла лекции по случай 120-годишнината на Националния археологически музей при
БАН, 17 май 2012 г.;
- Изнесена лекция на тема „Greeks and Thracians on the Western Pontic Shores” в
American Research Center in Sofia, 13 септември 2012 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за тракийска археология към НАИМ – БАН.
доц. д-р Анелия Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект с негативни структури
от I хил. пр. Хр. при град Харманли по трасето на АМ Марица;
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Старата община” в
Археологически резерват „Старинен град Несебър”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в организационен комитет за провеждане на международна конференция на
тема: „Greek Necropolises along the Black Sea Coast”, Несебър, м. октомври;
- Участие с доклад в международна конференция на тема: „Greek Necropolises along the
Black Sea Coast”, Несебър, м. октомври.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
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- А. Божкова, П. Делев. Отново за керамиката с рисувана геометрична украса от
Югозападна България. Археология 2011, кн. 2, 16-24;
- А. Божкова, Н. Тодорова. Скален обект от праисторията и античността в м. Градището
при с. Долно Дряново, община Гърмен. Археологически открития и разкопки през 2011
г., София, 2012, 147-150.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- А. Божкова, П. Кияшкина. Цистови гробове от некропола на Месамбрия Понтика. –
Известия на археологическия институт (Сборник в чест на Георги Кузманов).
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 2012 г.
- A. Bozkova, P. Kiyashkina. Cist Graves from the Necropolis of Mesambria Pontica. – В:
Зборник на трудови од мегународниот симпозиум на тема MORTUI VIVOS DOCENT,
Струмица, 2012;
- A. Bozkova. Pottery. – In: Valeva, Ju., D. Graninger, and E. Nankov (eds.). A Companion to
Ancient Thrace. Wiley-Blackwell.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- А. Божкова. Коринтска конвенционализираща керамика от България. – В: Сборник в
чест на акад. Д. П. Димитров.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- A. Bozkova. The Collections of the Archaeological Museum. – In: A Guide to the
Collections of the Archaeological Museum of Nessebar. Nessebar, 2012, 25-33;
- P. Kiyashkina, A. Bozkova, T. Marvakov Catalogue. – In: A Guide to the Collections of the
Archaeological Museum of Nessebar. Nessebar, 2012, 35-183;
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания
- А. Божкова, П. Кияшкина. Непознатият Несебър. Будител, юли-септември 2012, 17-28.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Участие в комисия за определяне на граници и режими за ползване на
Археологически резерват „Старинен град Несебър” със заповед на Министъра на
културата, м. август;
- Участие в комисия за определяне на режими и граници на НДЦ „Некропол на
Аполония” със заповед на Министъра на културата, м. ноември;
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- Участие в комисия за приемане на археологически разкопки по АМ Струма, м. юли;
- Член на научно жури за избор на доцент, НАИМ – рецензент;
- Член на научно жури за избор на главен асистент, НБУ;
- Член на научно жури за избор на главен асистент – НАИМ;
- Член на комисия за провеждане на кандидат докторантски изпит, НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на писмено становище за План за управление на Старинен град Несебър,
изготвен от НИНКН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. Археология.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член и секретар на Общото събрание на БАН.
доц. д-р Стефан Александров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила,
в землището на бившето село Овчарци, община Раднево;
- Научен ръководител на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в
концесионна площ „Бенджамин”, в землищата на с. Карбинци и с. Воднянци, община
Димово, област Видин;
- Научен ръководител на археологическо наблюдение на строителството на АМ
„Струма” ЛОТ 4 и прилежащата му инфраструктура.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад в конференция Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die
Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen Zone
und Kontakte mit ihren Nachbargebieten. Varna, 16-20 май 2012 г.
б) В чужбина
- Участие с два доклада в конференция Oltenia. Interferen
ţe culturale. Ediţia a III
Craiova, 17 – 19 ноември 2012 г.

-a.
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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 2012 г.
- Ст. Александров Ст. Златни торкви от бронзовата епоха в Северна България.
Археология, LII, 2011, 2, 7-15;
- Ст. Александров, Ст. Танева 2012. Скиптри-чукалки от късната бронзова епоха във
фонда на НАИМ – БАН. Археология, LIIІ, 2012, 1, 72-75.
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 2012 г.
- Ст. Александров, Т. Димов. Спасителни археологически разкопки на обект №5 (км.
31.555), землище на с. Коларци, о-на Тервел. Археологически открития и разкопки през
2011. София, 2011, 197-199;
- Ст. Александров, Т. Христова, П. Бакалова, П. Караилиев. Спасителни
археологически разкопки на обект №5 (км 31.555), землище на обект «Надгробни
могили», землище на с. Бели бряг, община Раднево. Археологически открития и
разкопки през 2011. София, 2011, 199-201.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Йоцова А., Ст. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова
епоха до с. Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически
комплекси. В: Д. Гергова (ред.). Сборник в памет на Румен Катинчаров. София, 2013,
40 стр.;
- Alexandrov St. The Early Bronze Age in the Upper Strymon Region (According to the
Pottery Data). In: H. Todorova (ed). The Strymon Road in Prehistory. Sofia, 2013, 78 pp.
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
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- Теоретична археология, СУ „Св. Климент Охридски” – 60 часа;
- Егейските цивилизации, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – 45 часа.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 1 докторант.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Рецензия на Христо Попов за придобиване на академичната длъжност „Доцент”;
- Рецензия на Крум Бъчваров за придобиване на академичната длъжност „Доцент”;
- Рецензия на Красимир Ников за придобиване на академичната длъжност „Доцент”;
- Рецензия на Цветана Попова за придобиване на академичната длъжност „Доцент”.
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”.
доц. д-р Алексей Гоцев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Редовни археологически разкопки в емпорион Пистирос, община Септември
(Разрешение за теренно археологическо проучване № 181/28.05.2012 г.).
Ръководител на съвместната българо-чешко-британска експедиция за проучване на
емпорион Пистирос и неговите околности.
Продължи работата в отделни сектори на територията на обекта. Работиха 3 български
и 2 чуждестранни експедиции в периода юни-септември 2012 г.
Бяха почистени и подготвени за експонация елементи от канализационната система на
емпориона. В централната чест на обекта, както и до крепостната стена продължи
работата по проучването на новите сектори. Продължи работата и по проучване на
археологически структури извън крепостната стена на емпориона.
Финансиране на разкопките – Археологически музей „Проф. М. Домарадски” – гр
Септември и по договори между НАИМ при БАН и чуждестранните експедиции – и от
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Карловия университет в Прага (Чешка република) и от Университета в Ливърпул
(Великобритания);
- Сондажни археологически проучвания на скален мегалитен комплекс в м. Скумсале,
землище на град Стрелча (Разрешение за теренно археологическо проучване
№180/28.05.2012 г.).
През 2012 г. продължиха сондажните проучвания на обекта. Бяха заложени сондажи в
подножието на скалния откос, където през 2011 г. бяха открити археологически
материали от късножелязната епоха. Не бе документиран изявен културен пласт.
Открити бяха основно фрагменти от глинени съдове, метални предмети – ножчета,
фибули тракийски тип, железен пръстен и пр. Потвърди се наблюдението от
предишната година, че археологическите материали се откриват в подножието на
скалните откоси, върху които има различни по форма и размери изсичания.
Финансиране на проучванията – община Стрелча;
- Спасителни археологически проучвания на Обект 1 по трасето на АМ „Хемус” до с.
Панайот Волов, община Шумен. Проучванията протекоха на три етапа. През м. април
2012 г. бе осъществено наблюдение при отнемане на хумусния пласт от територията на
обекта, без право на интервенция от страна на екипа (Разрешение за теренно
археологическо проучване №245/26.05.2011 г.). По този начин бяха определени
границите на обекта и зоните с различен режим на проучване. През м. август и
началото на септември, при лимитиран срок на проучванията, бяха изследвани около
10% от територията на паметника (Разрешение за теренно археологическо проучване №
335/26.07.2012 г.).
Установено бе, че се касае за комплексен паметник от къснобронзовата епоха, а също
така и обект от Средните векове 8-9 в. и 13-14 в. През м. октомври и ноември се
проведоха финалните археологически проучвания на паметника (Разрешение за
теренно археологическо проучване №391/11.10.2012 г.).
Открити бяха и бяха документирани структури и съоръжения от двата етапа на
функциониране на обекта. От средновековието бяха разкрити вкопани жилищни
съоръжения с пещи, голямо количество керамика, кремъчни артефакти, метални и
костни предмети. Сред находките от къснобронзовата епоха преобладават керамични
съдове, които дават данни за характера на керамичния комплекс в района в края на
бронзовата епоха. Интерес предизвикват кремъчните артефакти, а също така и
огромното количество от кремъчни конкреции, които се откриха на територията на
паметника.
Финансиране на проучванията – НАИМ при БАН по договор с АПИ;
- Теренно археологическо проучване на територията на концесионна площ в м. Лозята,
землище на град Ветрен, област Пазарджик (Разрешение за теренно археологическо
проучване № 261/14.03.2011 г.). При проведените тотални теренни обхождания не бяха
регистрирани археологически паметници на концесионната площ.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект „Караре” с ръководител доц. д-р Диана Гергова. Работа по
изработване на 3-Д модел на емпорион Пистирос. Финализиране на проекта, работа по
публикуване на постигнатите резултати с подробен фото архив, март-април 2012 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Първи Международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики”, 11 –
14 октомври 2012 г., Благоевград. Доклад на тема „Археологически проучвания на
мегалитни паметници. Проект Стрелча” (на английски език);
- Национална конференция „Тракийска култура в района на Средна гора”, Стрелча.
Доклад на тема „Монументален скален комплекс Скумсале, град Стрелча”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Z. Archibald, J. Bouzek, L. Domaradska, A. Gotzev, G. Lazov, V. Taneva. Pistiros 2011.
Preliminary Report, Part 1. Studia Hercyna XVI/2, Pragae 2012, 5-7.
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- A. Gotzev. Emporion Pistiros. An Interim Report 2005-2010. In: J. Bouzek, Z. Archibald, A.
Gotzev (eds.). Emporion Pistiros. Vol. V, 30 p.;
- A. Gotzev A. Excavations in Emporion Pistiros. sq. B 23 and B 24 (2004 – 2010). In: J.
Bouzek, Z. Archibald, A. Gotzev (eds.). Emporion Pistiros. Vol. V, 22 p.;
- A. Gotzev, Ugleshova S. Whelle-made pottery complex from sq. B 23 and B 24 (2004 –
2010). In: J. Bouzek, Z. Archibald, A. Gotzev (eds.). Emporion Pistiros. Vol. V, 17 p.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- А. Гоцев. Емпорион Пистирос. Археологически разкопки в кв. Б 23 и кв. Б’3 през 2011
г. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София 2012, 158-160;
- А. Гоцев, Н. Петкова. Сондажни археологически проучвания на обект в м. Скумсале,
гр. Стрелча през 2011 г. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София 2012,
143-145.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- A. Gotsev. Archaeological investigation of megalithic monuments. The Strelcha project.
Blagoevgrad, 2013;
- A. Gotsev. The Mesta valley during I millenium BC and interactions with neighboring
Areas. In: James Harvey Gaul. In Memoriam. Sofia, 2013.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- 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
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции „Увод в Тракийската археология” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, есенен
семестър на 2012/2013 г. - 30 ч.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Яна Здравкова Димитрова, редовен докторант към НАИМ при БАН с тема „Културно
развитие на Родопите през РЖЕ (по археологически данни)”;
- Пламен Георгиев, редовен докторант към НАИМ при БАН с тема „Проблеми на
селищна система през къснобронзовата и ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия”.
4.2. Лекции в чужди университети
- Съвременно състояние на проучванията в емпорион Пистирос – лекция в Карловия
университет, Прага (Чешка република);
- Тракийски култови центрове от І хил. пр. н. е. – семинар в Карловия университет,
Прага (Чешка република).
4.3. Организирани школи или семинари
- Публична лекция "Тракийски култови центрове от хил.пр.н.е." в Американския
научен център в София (на английски език);
- Публична лекция "Емпорион Пистирос. Проблеми и перспективи" в НАИМ при БАН.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на научното жури за придобиване на академичната длъжност „доцент” в НАИМ
при БАН за Георги Нехризов;
- Член на научното жури за придобиване на академичната длъжност „доцент” в НАИМ
при БАН за Красимир Ников;
- Член на научното жури за придобиване на академичната длъжност „професор” в
НАИМ при БАН за Диана Гергова – рецензия;
- Член на научното жури за придобиване на академична длъжност „главен асистент” в
НАИМ при БАН за Любомир Лещаков.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за придобиване на академичната длъжност „доцент” в НАИМ при БАН на
Георги Нехризов”;
- Рецензия за придобиване на академичната длъжност „доцент” в НАИМ при БАН на
Красимир Ников”;
- Рецензия за придобиване на академичната длъжност „професор” в НАИМ при БАН на
Диана Гергова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- 3 предавания в телевизия СКАТ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Експертна оценка и консултации за музейната експозиция в АМ Хисар, част
Праистория и Тракийска археология.
доц. д-р Христо Попов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Пълни спасителни археологически проучвания на златодобивен рудник от късната
бронзова и ранната желязна епоха, Ада тепе, община Крумовград.
През 2010 г. бе сключен рамков договор за спасително проучване на древния
златодобивен рудник в м. Ада тепе между НАИМ – БАН и БММ ЕАД.
След първите две кампании през 2012 г спасителните проучвания продължиха въз
основа на новия годишен договор, сключен между двете страни на 27.03.2012 г.
Съгласно предвидените темпове и обем на работа се предвиждаше теренното
спасително проучване да продължи до края на 2012 г и да приключи. След провеждане
на две комисии (април, декември 2012 г) за освобождаване на проучените площи и след
възлагане на някои допълнителни дейности (наблюдения, нови площи за проучване) от
страна на инвеститора, приключването на теренната работа бе съгласувано и отложено
за периода април-юни, 2013 г.
Пряко участие в проекта взеха 32 археолози и студенти, 95 общи работници и 27
български и чуждестранни интердисциплинарни специалисти.
Теренните проучвания на Ада тепе през 2012 г разшириха и прецизираха наличната до
този момент информация. Нови важни данни за рудодобива през късната бронзова
епоха бяха придобити при разкопките на източните склонове и на върха, в сектора,
където близо 1000 г. по-късно на същото място е възникнало светилище. Значително се
увеличи и информацията за обитаването на върха през късната бронзова и ранната
желязна епохи. Разкрит бе нов, неизвестен до този момент участък, по североизточните
склонове на върха, където е имало интензивно обитаване, паралелно на рудодобива.
Нови важни резултати по отношение на абсолютната хронология на обекта бяха
постигнати с направата на две големи серии радиокарбонно датирани проби от кости и
въглени.
Времетраене на проучването – април-декември, 2012 г.
Научен ръководител: доц. д-р Христо Попов, НАИМ – БАН.
Съръководител: доц. д-р Красимир Ников, НАИМ – БАН.
Зам. ръководители:
Гл. ас. д-р Марина Колева, Институт за изследване на изкуствата, БАН.
Гл. ас. д-р Руслан Стойчев, 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.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие със съвместен доклад заедно с доц. д-р Здравко Цинцов (Институт по
минералогия и кристалография – БАН) в Национална научна конференция на
Българското геоложко дружество ГЕОНАУКИ 2012 (Национална конференция с
международно участие), 13-14.12.2012 г., София. Доклад на тема: Геоложки
предпоставки и археологически данни за развитието на древния златодобив на връх
Ада тепе, община Крумовград.
б) В чужбина
- Участие със съвместен доклад заедно с гл. ас. д-р Емилия Черкезова (НИГГГ-БАН) в
Internationale Fachtagung Archaeo Montan 2012, 18 – 20. Oktober 2012, Dippoldiswalde,
Deutschland. Доклад на тема: LiDAR-Daten zur Unterstützung der montanarchäologischen
Untersuchungen
am
spätbronzezeitlichen
Goldbergwerk
Ada
Tepe
(Rhodopen/Südostbulgarien).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- Е. Tscherkezova, H. Popov. LiDAR-Daten zur Unterstützung der montanarchäologischen
Untersuchungen
am
spätbronzezeitlichen
Goldbergwerk
Ada
Tepe
(Rhodopen/Südostbulgarien). – Dippoldiswalde.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- H. Popov. Auf der Suche nach dem Gold des Thrakerkönigs Rhesos. In: Archäologie in
Deutschland, 2012, 1, 58-61. ISBN 978-3-8062-2620-1.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Z. Tsintsov, H. Popov. 2012. Features of placer gold from the eluvial-deluvial sediments of
Ada tepe peak and their significance for the ancient ore mining. – Compt. rend. Acad. bulg.
Sci., 65, 6; 831-838.
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 2012 г.
- Хр. Попов, Здр. Цинцов. Геоложки предпоставки и археологически данни за
развитието на древния златодобив на връх Ада тепе, община Крумовград. – В: Сборник
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с разширени резюмета от Национална научна конференция на БГД с международно
участие „Геонауки 2012”, 2012, 151-152;
- Хр. Попов, К. Ников. Спасително археологическо проучване на златодобивен рудник
от късната бронзова и ранната желязна епохи Ада тепе, община Крумовград.
Археологически открития и разкопки през 2011, София, 2012, 135-137. ISSN 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Хр. Попов. Ада тепе и тайните на древното рударство/Ada Tepe and the Secrets of
Ancient Mining (билингва). Брошура, издадена във връзка с изложбата „Археология и
бизнес в партньорство” (НАИМ 25.01 – 9.03.2012 и РИМ-Кърджали 5.11.201218.01.2013).
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания
- Интервюта за БНР и Дарик-радио (февруари, 2012);
- Интервюта и материали във в-к „Труд”, „Стандарт”, „Нов живот” (5-6.11.2012).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
- Universität Haidelberg, Deutschland, 30.01.2012: Ada Tepe - ein Goldbergwerk der Späten
Bronzezeit und Älteren Eisenzeit an der Peripherie der frühgriechischen Welt. Erste
Ergebnisse und Perspektiven (съвместно с проф. д-р А. Йокенхьофел);
- Universität Würzburg, Deutschland, 31.01.2012: Ada Tepe - ein Goldbergwerk der Späten
Bronzezeit und Älteren Eisenzeit an der Peripherie der frühgriechischen Welt. Erste
Ergebnisse und Perspektiven (съвместно с проф. д-р А. Йокенхьофел);
- Universität Erlangen, Deutschland, 2.02.2012: 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).
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране и провеждане на професионално обсъждане на тема „Спасително
археологическо проучване на Ада тепе, община Крумовград. Цели, методи на работа,
резултати и перспективи”, 4-6.11.2012 г., Кърджали-Крумовград. С участие на около 40
български и чуждестранни археолози.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Разработване на концепция за музей на рударството в Крумовград (проект, свързан с
резултатите от спасителните проучвания на Ада тепе в периода 2009-2012 г.).
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка и организация на постерна изложба „Археология и бизнес в
партньорство”, 25.01.2012 – 9.03.2012 в Националния археологически музей, София;
- Подготовка и организация на изложба „Археология и бизнес в партньорство” (с
постери и находки от спасителните археологически проучвания на Ада тепе), 5.11.2012
– 18.01.2012 в Регионален исторически музей – Кърджали.
доц. д-р Георги Нехризов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на издирване на археологически обекти в района на скалния комплекс
Глухите камъни в общини Любимец и Маджарово – април 2012 г. През 2012 г.
продължиха проучванията за попълване на археологическата карта в Източните Родопи
в околностите на скалния комплекс Глухите камъни. Издирванията обхванаха
предимно планински територии западно и южно от комплекса. Регистрирани са 14
археологически обекта. Издирванията през 2012 г. са част от реализацията на
планираните дейности по българо-американски научноизследователски проект „Rockcut Sanctuaries in the eastern Rhodope Mountains: the Gloukhite Kamani Cult Complex”,
финансиран от the America for Bulgaria Foundation.
Финансиране: The America for Bulgaria Foundation (към проект на НАИМ – БАН
„Археологическа карта на България”);
- Ръководител на спасителни разкопки на надгробни могили в землището на селата
Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък – май-юни 2012 г. Проучени бяха общо 11
малки могили. Шест от тях са почти напълно заличени при подравняване на терена.
Само в една от тях се разкри гроб от КЖЕ с останки от три индивида. Само в две
застрашените от бъдещо строителство пет могили със запазени насипи се откриха
гробове. В най-голямата могила беше проучено каменно съоръжение, в което в ранната
елинистическа епоха е извършено погребение на мъж. Тялото е положено по гръб с
изпънати отстрани ръце върху настилка от камъни. До главата от дясно са поставени
два керамични съда – трапезна амфора и чернофирнисов атически кантарос, а до лявото
рамо – железен връх на копие. В областта на гърдите са открити две фибули тракийски
тип – бронзова и желязна. На няколко места около скелета се установиха следи от
дървесина.
Финансиране: НАИМ – БАН по договор с „БИ СИ АЙ Казанлък холдинг” ЕООД (към
проект на СТА „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”);
- Ръководител на проучването на скалния комплекс в м. Глухите камъни при с. Малко
Градище, общ. Любимец – август 2012 г. През 2012 г. продължиха разкопките в
централния сектор, на който е установено най-значимо тракийско присъствие на
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обекта. В резултат от прецизното отнемане на културния пласт се разкриха струпвания
от отухлена мазилка и камъни, подови нива, маркирани със замазки и свързани с тях
огнища. При разкопките се откри значително количество фрагменти от керамични
съдове, както и хромели, прешлени за вретено, каменни, кремъчни и костени сечива от
началото на ранната желязна епоха. Културният пласт в този сектор не е изчерпан,
проучването му ще продължи през 2013 г.
Финансиране: Община Любимец (към проект на СТА „Тракийската култура в
българските земи през желязната епоха”);
- Ръководител на издирване на археологически обекти в община Казанлък – септември
2012 г. Изследванията са продължение на започналия през 2009 г. проект за съставяне
пълна археологическа карта на Казанлъшката котловина. Обходени бяха територии в
южните части на котловината в северните предпланини на Средна гора. Проучванията
се проведоха по специално създадена за този проект методика, включваща работа по
полигони, ГИС анализ на територията, документиране с помощта на полеви компютри
и GPS на обходените райони и локализирани обекти. Общата изследвана площ е 10 кв.
км, регистрирани са 16 обекта 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 спасителни разкопки на надгробна могила със зидана гробница при с.
Бузовград, общ. Казанлък – октомври 2012 г. Проучено беше околомогилното
пространство южно от могилата и подходът към гробницата. Гробницата е известна от
2006 г., когато е разкрита от иманяри, след което многократно е посещавана, в резултат
на което нейната автентичност е сериозно нарушена. Тя се състои от кръгла камера с
куполно покритие, правоъгълна предгробна камера с плоско покритие и дромос.
Изградена е от гранитни блокове. В гробницата не бяха открити следи от погребение,
освен единични кости от човек и кон, малки фрагменти от бронзов съд и една сребърна
халка. В южната периферия на могилата беше разкрита есхара с пирамидална форма и
богата орнаментация, изпълнена чрез отпечатване с шнур Под първата беше намерена
по-ранна есхара, която е по-малка и с по-бедна украса. Около двете огнища е имало
постройки с дървена конструкция, стените на които са били измазани с глина. Около
тях бяха открити голямо количество фрагменти от керамични съдове, хромели, тежести
за стан и первази от огнища. Пред източната стена на дромоса беше проучена тризна –
отухляване на терена, върху което е отложено голямо количество горели животински
кости и керамични съдове. Западно е разположено струпване от четири амфори, а в
границите на отухленото петно – десет малки паници и една чернофирнисова ихтия. В
близост е разкрит частично запазен скелет на кон.
Финансиране: НАИМ – БАН по договор с Община Казанлък (към проект на СТА
„Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”).
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство и администриране на дейностите по Археологическа карта на България
като национален администратор (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта
на България”);
- Координатор на проект „Издирване на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко” като част от изпълнението на договор между „Химкомплект
Инженеринг”АД и НАИМ – БАН (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта
на България”);
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- Координатор на проект „Издирване на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток” като част от изпълнението на договор между „Газтек БГ”АД
и НАИМ – БАН (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”);
- Участие в реализацията на целите 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”);
- Подготовка на общ проект между НАИМ – БАН и СУ „Св. Кл. Охридски” към Фонд
„Научни изследвания” на тема: „ИКАР – Историко-Културен и Археологически
дигитален архив” – ръководител (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта
на България”);
- Участие в подготовка на научноизследователски проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий” и НАИМ – БАН към Фонд „Научни изследвания” на тема: „Център по
геоархеология и прогнозно археологическо моделиране” – партньор 2 (към проект на
НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LІ Национална археологическа конференция в Бургас – май 2012 г.
Представяне на достиженията и проблемите, свързани с работата по създаване на
Археологическа карта на България;
- Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм
„Пътуване към България: България в световното културно наследство”, Шумен, 17-19
май 2012 г. Доклад: Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова. Скален
комплекс Глухите камъни (предварително съобщение);
- European SCGIS Conference with International Participation „Best practices: Application of
GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” May 21-23, 2012,
Sofia. Доклад: G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, N. Kecheva. Archaeological GIS: Kazanlak
Surface Survey in 2009 – 2011;
- Проблеми и изследвания на тракийската култура, Казанлък, 24.08.2012 г.
Доклад: Г. Нехризов, М. Първин, Н. Кечева. Спасителни разкопки на надгробни могили
при селата Ясеново и Голямо Дряново, община Казанлък;
- Декемврийски четения, посветени на Златка Генова, 13-14 декември 2012 г., НАИМ –
БАН. Доклад: Г. Нехризов, Я. Димитрова. Хронологическо развитие на керамиката от
ранната желязна епоха в Източни Родопи.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- G. Nekhrizov, L. E. Roller, M. Vassileva, J. Tzvetkova, N. Kecheva. The Gloukhite Kamani
Site: Old Questions and new Approaches. – Thracia 20, 2012, 215-233, ISSN 0204-9872;
- Г. Нехризов, С. Иванова, Д. Лесигярски. Бронзова куха брадва от Хасковско. –
Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските
археолози, 1, 2012, 73-78, ISSN 1314-5088;
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- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Скален комплекс Глухите камъни. – Археологически
открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 127-130, ISSN 0204-9872;
- Г. Нехризов, И. Чолаков. Издирване на археологически обекти по трасето на
железопътната линия Септември – Пловдив. – Археологически открития и разкопки
през 2011 г., София, 2012, 547-548, ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Издирване на археологически обекти в Казанлъшката
котловина. – Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 550-552,
ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Н. Кечева. Издирване на археологически обекти в района
на скалния комплекс Глухите камъни. – Археологически открития и разкопки през 2011
г., София, 2012, 561-563, ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов. Методика на издирване на археологически обекти по трасето на
газопровод «Набуко». – Археологически открития и разкопки през 2011 г., София,
2012, 580-582. 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 2012 г.
- G. Nekhrizov, J. Tzetkova. Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of
Svilengrad-site. – Anatolian Iron Ages 7. The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron
Ages Colloquium Held at Edirne, 19-24 April 2010 (Ancient Near Eastern Studies
Supplement Series, 39, 2012, 177-209). ISBN: 978-90-429-2562-5.
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- 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. (in print);
- G. Nekhrizov, M. Vassileva. 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 (in print);
- G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, N. Kecheva. Mobile GIS and the Perspectives for
Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Alexandru Morintz and Raluca
Kogălniceanu (eds.) „Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological
Debates, no. 2, 2012. (in print);
- G. Nekhrizov. Dolmens and Rock-cut monuments. – In: A Companion to Ancient Thrace (in
print).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова. Скален комплекс Глухите
камъни. – Българска археология 2011 (каталог към изложба), София, 2012, 26-27.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова. Скален комплекс Глухите
камъни (предварително съобщение). – Трета национална конференция по археология,
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история и културен туризъм Пътуване към България „България в световното културно
наследство”, Шумен, 17-19 май 2012 г. (под печат);
- G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, N. Kecheva. Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in
2009-2011. – European SCGIS Conference with International Participation „Best practices:
Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” May
21-23, 2012, Sofia, Bulgaria. (in print).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител от българска страна на научноизследователски проект „Rock-cut
Sanctuaries in the eastern Rhodope Mountains: the Gloukhite Kamani Cult Complex”,
финансиран от the America for Bulgaria Foundation. Ръководител от американската
страна – Lynn E. Roller, Professor Art History, University of California, Davis.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Археологическа карта на България. Достижения и перспективи. – НАИМ – БАН,
05.05.2012 г.;
- Археологическа карта на България. Достижения и перспективи. – ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, 15.05. 2012 г.;
- Скален комплекс „Глухите камъни” и проблемите на тракийската култура в
Източните Родопи. – НАИМ – БАН, 15.11.2012 г.;
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика за 3 месеца на 5 студенти от СУ „Св. Кл. Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в заседанията на Съвета за теренни проучвания към НАИМ – БАН;
- Участие в работата на комисията за инфраструктурни проекти;
- Участие в комисии за оценка на археологически паметници и за даване на препоръки
за тяхното опазване като представител на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на експертни оценки за опазване на културното наследство като експерт по
ОВОС;
- Член на работна група за изменение и допълнение на Наредба за реда за извършване
на теренни археологически проучвания в Република България (заповед №РД9К0180/10.09.2010 г. на Министъра на културата).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- Член на редакционната колегия на изданието „Археологически открития и разкопки
през 2011 г.”
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Представяне резултатите от спасителните разкопки на надгробни могили при селата
Ясеново и Голямо Дряново на пресконференция в Казанлък – юни 2012 г.;
- На пресконференция в гр. Любимец бяха показани резултатите от разкопките на
скалния комплекс „Глухите камъни” при с. Малко Градище – август 2012 г.;
- Интервюта за национални и местни медии за резултатите от археологическите
проучвания;
- Представяне резултатите от спасителните разкопки на гробницата при с. Бузовград на
пресконференция в Казанлък – октомври 2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка текст и илюстрации за постер за изложбата „Българска археология 2011” в
НАИМ – БАН на тема: „Скален комплекс „Глухите камъни”
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координиране на дейностите по изпълнение на проект „Издирване на археологически
обекти по трасето на газопровод „НАБУКО” – подготовка на договори и план-сметки,
текст обработка на докладите, контрол на ГИС данните;
- Координиране на дейностите по изпълнение на проект „Издирване на археологически
обекти по трасето на газопровод „Южен поток” – подготовка на договори и плансметки, текст обработка на докладите, контрол на ГИС данните;
- Като член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози участвам
в работата на организацията и подготовката на документите й;
- Изготвени 26 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на общини,
РПУ и прокуратура;
- Приети и оценени 340 изготвени регистрационни карти за АИС „АКБ” през 2012 г.;
- Подготвени отговори на 23 писма и 3 становища на НАИМ – БАН до държавни
институции и физически лица.
10. НАГРАДИ
- Грамота от Министерството на културата за значим принос в развитието на
археологическата наука и популяризирането на културното наследство на България.
доц. д-р Красимир Ников
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих спасително археологическо проучване (съвместно с доц. д-р Христо
Попов) на обект златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха Ада
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Тепе, гр. Крумовград (04-12.2012г.). В северната и източната част на обекта са разкрити
свидетелства за различните етапи на добив и извличане на златото. В най-високата част
и по североизточните склонове 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”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 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 2011 г.
София, 2012, 121-123. ISSN: 1313-0889.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- К.Ников.Сивата монохромна керамика от Аполония. Към въпроса за нейния произход
и първоначална поява (кр. на VІІ-VІ в. пр. Хр.). (билингва, 224 стр.+ цветно
приложение). Издателство Фабер, ISBN 978-954-400-4
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Керамиката от ранната желязна епоха в Тракия - СУ „Св. Кл. Охридски” – 45 ч.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на един дипломант – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност
Археология.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Изложба, представяща резултатите от проучванията на Ада тепе: „Археология и
бизнес в партньорство” – 01-03.2012 г. Централна Зала – НАИМ – БАН;
- Изложба, представяща резултатите от проучванията на Ада тепе: „Археология и
бизнес в партньорство” – 11.2012-01.2013 г.РИМ – Кърджали;
- Професионално обсъждане на резултатите от проучванията на Ада тепе – 4 –
6.11.2012г. Крумовград, Кърджали.
доц. д-р Диана Гергова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучвания на елинистическите некрополи на Сборяново.
Източен могилен некропол.
Проучванията бяха концентрирани върху довършването на изследванията на 3 могили,
което не можеше да бъде осъществено дълго време поради липса на средства.
През 2012 г. проучванията бяха осъществени с отпуснати от Министерството на
културата 12 500 лева, както и по Международен проект за доброволчество на ЕС.
1. Могила 21. Проучването на могилата през 2010 г. и не бе завършено поради
непредоставяне на обещано финансиране. Отново поради забавяне на гарантирани
средства от МК за 2010 г., над вкопаната гробница с полихромна есхара бе поставена
защитна сграда едва през пролетта на 2012 г., което доведе до редица деструкции на
поставената под временно защитно покритие вкопана гробница.
През 2012 г. бе довършено изследването, включително и от палеозоолог, на скелетните
останки на кон и куче в преддверието на вкопаната гробница, бе изхвърлена пръстта от
деструкциите от гробницата, бе направено ново оформяне на срутените стени на
изкопа, както и на самата вкопана гробница. В гробната камера бе почистен пода на
гробницата, който под временното покритие бе изцяло плесенясал.
Бе осъществено и укрепване на полихромната есхара, на пода и на стените на
гробницата.
Каменната плоча между преддверието и гробната камера е подпряна с метална
конструкция. Желязната юзда от погребението на коня бе свалена и предадена за
съхранение във фонда на ИМ Исперих, където през 2010 г. са предадени и останалите
находки от могилата.
2. Могила 17. В тази могила е регистрирана аномалия от инж. Ил. Катевски през 2005 г.
Археологическите проучвания тогава не установиха наличието на каквото и да е
съоръжение. По-късните проучвания на могила 21 показаха, че е възможно наличието
на съоръжения на значително по-голяма дълбочина от предполагаемата. С тази цел
следваше проучването в обхвата на могилата да бъде продължено. Поради недостиг на
средства проучването отново бе осъществено частично и не бе довършено.
3. Могила 30 (Голяма Омуртагова могила).
В рамките на финансирането от МК бе възможно единствено почистване на
обрасналата с бурени разкрита монументална гробница в югоизточната част на
могилата, както и на ритуалната площадка пред нея.
Спонсорство с адекватна техника позволи в началото на м. ноември разширяването на
западния сондаж в обхвата на регистрираната аномалия в центъра на могилата, с оглед
създаване на условия за археологическо проучване на ръка през следващия сезон. При
почистването на северния профил на сондажа, където през 2006 г. бе открито засипано
от могилния насип живо растящо дърво, на дълбочина 8 м. от повърхността на
могилата, в кухина – отпечатък от дървено сандъче, бяха намерени фрагменти от
сандъчето и златни предмети – апликации към конска сбруя, диадема, спирални гривни
и пръстен, както и апликации и златни нишки от златотъкана материя.
Западен некропол;
4. Могила 21.
Могилата е разрушена от иманяри през зимата на 2012 г. Обещаното с писмо от
директорката на ИМ до НАИМ финансиране на проучването не бе предоставено в
последния момент, въпреки наличието на средства в ИМ Исперих.
Проучването бе осъществено с участието на доброволци. В центъра на могилата бе
разкрито гробно съоръжение от ломени камъни, частично разрушено от иманярите,
оградено от два концентрични рова. В него бяха открити бронзови фибули тракийски
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тип, сребърни апликации с изображения на женски лица, сребърна камбанка,
фрагменти от амфори и тракийска керамика на колело, както и фрагменти от върхове
на копия и други железни предмети.
Проучването не бе довършено поради приключване на доброволческия сезон и липса
на средства;
- Проучвания в Ахтопол през 2012 г.
Проучванията в Ахтопол през 2012 година имаха задачата да продължат
осъществяваните в рамките на програма „Приморска Странджа” през 1999-2000 г. и
възобновени през 2008 г. изследвания, с оглед изготвянето на актуализирана програма
за изследване, експониране и социализация на археологическото наследство на града.
Те бяха наложителни и във връзка с изпълнението на указанията на Министъра на
културата за решаването на належащи проблеми по опазването на археологическото
наследство на града.
Проучванията бяха осъществени с участието на 12 студенти на практика и доброволци
от СУ „Св. Кл. Охридски”, Универститета в Жешув, Полша, университетите в
Кембридж и Шефилд. Финансирането бе в рамките на студентската практика.
Очакваното финансиране от Министерството на финансите, в размер на 40 000 лева за
проучванията, бе иззето от доц. Б. Петрунова.
Проучванията бях съсредоточени върху изследването на северната част на крепостната
система. Разкрити бяха участък от античната крепостна стена, бе довършено
проучването на втората, СЗ кула и установени периодите на преустройство.
Продължи изследването на насипа от разрушените културни пластове при строителство
в имота на П. Киров. Открити бяха находки от елинистическата, късноантичната,
средновековната епоха;
- Селищна могила Дядово, Новозагорско. Българо-японски проучвания.
В Източната половина на могилата са осъществени в малък мащаб проучвания на
жилища от ранната бронзова епоха в кв. K・L/24・25, взети са проби за петрологичен и
химичен анализ на мазилки и глини от района на могилата, както и проби за
прецизиране на началото на ранната бронзова епоха на селищната могила с С14.
Работата бе съсредоточена върху обработка на материалите от по-ранните проучвания;
- Спасителни разкопки в с. Баня, Разложко.
Проучванията бяха осъществени в рамките на проекта „Адаптиране на паметниците на
културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”.
Поради положените усилия от страна на Община Разлог, въпреки данните за по-ранни
археологически находки в района от елинистическата, римската и средновековната
епоха, спасителни разкопки да не бъдат осъществени, проучванията бяха осъществени
в много ограничен обхват, само в рамките на архитектурните останки на Старата баня,
в началото ва м. декември. Параметрите на разкопките бяха ограничени от специална
заповед на заместник-министъра на културата.
Разкрити бяха останки от два етапа от изграждането на постройката пред входа на
банята, най-късният от които е след пожара през 1908 г. Очаква се комисия.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална археологическа конференция в Бургас. Информация за проекта КАРАРЕ
– 27 – 30.05.2012 г.;
- Кръгла Маса „Приморска Странджа”, Ахтопол, 29-30.09.2012 г. Информация за
проучванията в рамките на „Приморска Странджа” (1999-2012 г.);
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- Конференция „Апогеят на гетската цивилизация. З0 години Свещарска гробница”,
Исперих, 27-28.09.2012. Доклад: 30 години проучвания в Сборяново;
- Първи международен симпозиум „Древни култури в Югоизточна Европа и Източното
Средиземноморие. Мегалитни паметници и култови практики”, 11 – 14.10.2012 г.,
Благоевград. Доклад: The Thracian tombs. Architecture, Astronomy, Mystery Rites and
Megalithic Prototypes.
б) В чужбина
- 13rd International Colloquium of Funerary Archaeology. Bronze and Iron Ages Graves from
Eurasia: Gender between Archaeology and Anthropology, Sarata Monteoru. 17-20.10.2012.
Доклад: The Thracian Bessi. Main Characteristics of the Culture of a Priestly-Warrior Tribe.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- D. Gergova. Buyuk Sveshtari Tumulusu. Actual archaeology magazine, Istanbul, December
2012, 130-131;
- D. Gergova. Recent Discoveries in the Great Sveshtari Tumulus in the Capital of the Getae
(BG, Dausdava-Helis). Instrumentum, Bulletin du Groupe de Recherche européen sur
l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne, N 36,
decembrе 2012.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Гергова, К. Велков, Н. Дерменджиев, И. Катевски, Н. Тимева. Спасителни
проучвания на обект „Винарна”, ПИ 000402, с. Дядово, община Нова Загора.
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 114-116. ISSN 13130889;
- Д. Гергова, Х. Камуро, Т. Кънчева-Русева, Д. Генов, К. Кънчев, Н. Дерменджиев, Н.
Господинов, И. Катевски, Ш. Мияхара, Т. Шибата, М. Семмото, М. Тао. Проучвания на
селищна могила Дядово през 2011 г. Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 116-118. ISSN 1313-0889;
- Д. Гергова, А. Салкин, Н. Дерменджиев. Проучвания на тракийско светилище в м. Св.
Илия, Велинград. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 145147. ISSN 1313-0889;
- Д. Гергова, Н. Дерменджиев, Я. Иванов. Проучвания в Агатополис-АвлеутейхосАхтопол през 2011 г. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
178-180. ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Гергова. Мистериите в Голямата Свещарска могила. Будител (под печат).
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 2012 г.
- D. Gergova. The Mother Goddess in the Monuments and Rituals at the „Dausdava” Getic
Religious Centre: Thracian Remains and Later Relics. In: Archaeology of Mother Earth Sites
and Sanctuaries Through the Ages: Rethinking Symbols and Images, Art and Artifacts from
History and Prehistory, Edited by G. Terence Meaden. Oxford BAR 2012. ISBN
9781407309811.103-115;
- D. Gergova, M. Matova, R. Glavcheva, I. Katevski. Geological Danger for Cultural Heritage
in NE Bulgaria and Preservation Approaches. Proceedings of the 5th International Congress
on Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean
Basin, Vol. I., Resources of the Territory, Istanbul, 22-25 November 2011, 303-311;
- D. Gergova. The Preservation of the Archaeological Heritage in the "Sboryanovo" National
Reserve in NE Bulgaria. Geological Risks, Archaeometric Studies, Restoration and
Conservation. Proceedings of the 5th International Congress on Science and Technology for
the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Vol. I., Resources of the
Territory, Istanbul, 22-25 November 2011, 303-311.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Д. Гергова. За кого са поправките? Култура, Брой 36 (2698), 26 Октомври 2012;
- Д. Гергова. Даусдава. Градът на вълците, на зората, на гетите. Будител, април-юни
2012, 13-24.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Селищна могила Дядово, Новозагорско. Българо-японски проучвания.
Сътрудничество с Токайски универститет, Япония.
В източната половина на могилата са осъществени в малък мащаб проучвания на
жилища от ранната бронзова епоха в кв. K・L/24・25, взети са проби за петрологичен и
химичен анализ на мазилки и глини от района на могилата, както и проби за
прецизиране на началото на ранната бронзова епоха на селищната могила с C14.
Работата бе съсредоточена върху обработка на материалите от по-ранните проучвания.
в) Участие в проекти в чужбина
- Проект CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) – Grant
Agreement № 250 445, Европейска комисия. 2009-2013 г., координатор за НАИМ –
България.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Световен археологически конгрес – координатор за ЮИ Европа;
- Национален комитет на ИКОМОС – член на УС.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на студенти от университети в Полша, България, Англия и др. в
Ахтопол.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Явор Иванов. Защитно тракийско въоръжение северно от Стара планина. Отчислен с
право на защита;
- Йордан Анастасов. Латенски паметници в Тракия. Докторска работа на паралелна
подготовка в Университета в Женева и НАИМ. Защитена докторска работа вв
Университета в Женева на 29.11.2012 г.
4.2. Лекции в чужди университети
- Държавен Университет – Жешув, Полша. Лекции по проблемите на праисторията и
тракийската археология на България и Балканите.
4.3. Организирани школи или семинари
- Лятна школа по археология – Ахтопол 2012.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисии за приемане на спасителни разкопки – Стара Загора, Поморие,
Созопол и др.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на конкурс за доцент в НАИМ на д-р Г. Нехризов;
- Рецензия на защита на докторантура на Миглена Василева (НАИМ);
- Становище като член на жури на конкурс за професор в Бургаски свободен
университет на Н. Неделчев.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Поредица „Хелис”;
- Сборник Р. Катинчаров. Приет за печат от НС на НАИМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- „История на изкуството за деца”, БНР, програма „Христо Ботев” – научен редактор.
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Цитирания:
- D. Gergova, M. Matova, R. Glavcheva, I. Katevski. Geological Danger for Cultural Heritage
in NE Bulgaria and Preservation Approaches. Proceedings of 5th International Congress
"Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin",
Istanbul, Turkey, 22-25 November 2011.
В:
R. Glavcheva and N. Dobrev. Inventory of Past Earthquakes in Bulgaria and Searching for
Geodynamical Effects at Archaeological Sites. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz
müşahidələrin kataloqu, 2011, səh. 487-499.
гл. ас. д-р Георги Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни разкопки на обект „Попска могила”, землище на с.
Крушовица, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен;
- Ръководител на спасителни разкопки на обект „Под Ямача. Бронзова и Ранна желязна
епохи” в землището на с. Овчарци (енергиен комплекс Марица-Изток);
- Ръководител на издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод
„НАБУКО” (сектор 6, ревизия Е) в землищата на общини Долни Дъбник, Долна
Митрополия и Искър, обл. Плевен и общ. Оряхово, обл. Враца;
- Ръководител на издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод
„Южен поток” (сектор 3) в землищата на общини Плевен, Долни Дъбник, Долна
Митрополия и Искър, обл. Плевен и общ. Мизия и Оряхово, обл. Враца.
1.2. Други изследователски теми
- Участник в проект с ръководител проф. Иван Гацов: INZ01/0104. ARCITEC
(Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и
интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство, финансиран от
ФНИ-МОН, Договор ДО 02-68 / 11.12.2008 (до април 2012 г.);
- Член на научния екип в проект с ръководител чл.-кор. Хенриета Тодорова: ДО02276/18.12.2008. „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.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Доклад на 51 Национална археологическа конференция в Бургас на тема „Резултати
от проучванията на Бронзовата епоха” (30.05.2012).
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.
- Т. Христова, Г. Иванов, Н. Казашки. Балей-некрополът. Археологически проучвания
през 2011 г. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 119-121.
ISSN 1313-0889;
- Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания в м. „Под Ямача”, с. Овчарци,
общ. Раднево. Бронзова и Ранножелязна епохи. Археологически открития и разкопки
през 2011 г. София, 2012, 123-124. ISSN 1313-0889;
- Г. Иванов, Г. Ганецовски, Т. Христова, Е. Найденова, Б. Атанасов, М. Младенов, В.
Тодоров, М. Николов, А. Найденова. Издирвания на археологически обекти по трасето
на газопровод „Набуко”, сектор 6. Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 593-595. ISSN 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Европейска асоциация на археолозите (European Association of Archaeologists)
от декември 2012 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Sudia Praehistorica, технически редактор;
- Бе-СА, технически редактор;
- Технически реактор на изданията НАИМ – БАН;
- АОР – редактор.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- В подготовката на изложби – печат на плакати и рекламни материали.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. научен секретар.
гл. ас. д-р Таня Христова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на предварителни спасителни археологически разкопки на
неолитно ямно светилище в м. Хауза край с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. В
резултат на проучванията беше определен хронологическия и териториален обхват на
обекта. Проучени са вкопани структури с различни размери и форми, както и наземни
такива;
- Заместник-ръководител на спасителни археологически разкопки в енергийния
комплекс „Марица-Изток”. Проучиха се десет гроба с трупополагане в землището на
бившето с. Овчарци;
- Участие в спасителни археологически разкопки по трасето на АМ „Марица”, край гр.
Харманли с ръководител доц. д-р Анелия Божкова. Участвах в проучването на вкопани
структури от бронзовата епоха;
- Участие в теренните археологически издирвания по трасето на бъдещия газопровод
„Южен поток”. Част от екип 3, обхождащ участъка от р. Огоста до с. Горталово –
източно от р. Вит.
1.2. Други изследователски теми
- Работа във фондовете на НАИМ – БАН, НИМ, РИМ – Варна, РИМ – Шумен, РИМ –
Благоевград, ИМ – Силистра, ИМ – Исперих. Графично и дигитално са заснети
бронзови предмети от Късната бронзова епоха. Направено им е микроскопско
наблюдение и описание. Съвместна работа с гл. ас. д-р Богдан Атанасов, свързан с
проучването на колективните находки от Късната бронзова епоха от територията на
България.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международния симпозиум: Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in
die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der Zirkumpontischen
Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten (Черноморското пространство от неолита
до ранната желязна епоха (6000 - 600 г. пр. Хр.). Културни взаимовръзки в
Циркумпонтийската зона и контакти със съседните й райони), който се състоя от 16 до
20 май 2012 г. в гр. Варна. Доклад на тема: Relations between Bulgarian lands and
Northwestern Black Sea region during the Late Bronze Age (according to the metal finds
data);
- Участие в конференцията: Апогея на гетската цивилизация, която се състоя от 27 до
29 септември 2012 г. в гр. Исперих. Съвместен доклад с Мария Николаева, на тема:
Колективна находка от землището на с. Завет, Разградско.
б) В чужбина
- Участие в международната конференция: Oltenia. Interferenţe cultural. 1 7-19 octombrie
2012, Craiova. Доклад на тема: A bronze objects hoard from Zavet in the Lower Danubean
and Carpathian context. Съвместен доклад със С. Александров, А. Йоцова, Г. Иванов, на
тема: Aşezarea şi cimitirul din epoca bronzului târziu din Baley.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 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.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Т. Христова, Ж. Узунов. Колективен гроб с трупополагане от ранната бронзова епоха
при Събрано, Новозагорско. – Археология, LIII, 1, 2012, 62-68, 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
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- T. Hristova. Manchen nördliche und westliche Elemente bei spätbronzezeitlichen Sicheln
und Äxten aus Bulgarien. In honorem A. Vulpe, Viena.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Общото събрание на НАИМ.
гл. ас. д-р Любен Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на спасителни археологически проучвания на тракийско
селище от РЖЕ до гр. Кермен по трасето на АМ „Тракия”;
- Участие в спасителните археологически проучвания на обект №7 по трасето на АМ
„Хемус”.
1.2. Други изследователски теми
- Въоръжение от късната бронзова епоха. Металургия на късната бронзова епоха.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад пред националната археологическа конференция в гр. Бургас, юни 2012;
- Участие в представянето на спасителните археологически проучвания на рудника от
късната бронзова епоха на връх Ада тепе, до Крумовград и последвалите научни
дискусии, октомври 2012.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за предаването за строеж на археологически обект до гр. Кермен, по
трасето на АМ Тракия;
- Член на комисия, установила щети на археологически обект до с. Прохорово;
- Член на комисия, установила унищожаването на надгробна могила до с. Чокоба и
нанасянето на щети на археологически обект 18 по трасето на АМ „Тракия”;
- Член на комисия за приемане на археологическите проучвания на археологически
обект Дъбене.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в ИМ в Разград;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в РИМ Велико Търново;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в ИМ Нова Загора;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъп от бронзовата епоха
съхранявани в частен музей в с. Старосел;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи и въоръжение от бронзовата
епоха съхранявани в музея на НАИМ.
археолог Диана Димитрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на погребалните практики и етапите на насипване на могила Шушманец в
землището на гр. Шипка, Казанлъшко, като научен ръководител на спасителни
разкопки във връзка с проект на МК „Консервация, реставрация и социализация на
могила Шушманец”;
- Научен ръководител за издирване на археологически обекти на територията на
община Сливен.
1.2. Други изследователски теми
- Погребални обреди в могилни насипи през V – ІІІ в. пр. Хр. в Казанлъшко във връзка
с подготовка на текст за зачисляване за докторант в СТА въз основа на археологически
проучвания в района през 1992-2008 г. под ръководството на ст. н. с. д-р Георги Китов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Участие без доклад в Националната археологическа конференция в Бургас 29.05 –
01.06.2012 г.;
- Участие в Национална конференция „Проблеми и изследвания на тракийската
култура. Музейна мрежа – музеоложки проблеми” в Казанлък с обзорен доклад: 20
години археологически проучвания на ст. н. с. д-р Георги Китов в Долината на
тракийските царе – 24.08.2012 г.;
- Участие в Национална научна конференция „Тракийска селищна археология ІІ-І хил.
пр. Хр. в района на Стрелча. Владетели, скъпоценни метали, взаимодействия.” с
доклад: Могила Белчови ниви 4 в землището на град Стрелча – 01-02.11.2012 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- D. Dimitrova. 5th-4th c. BC Thracian Orphic Tumular Burials in Sliven Region (Eastern
Bulgaria). – In: Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in the Bronze and Iron Ages in
Europe. Proceedings of the XVI world congress of IUPPS, vol. 2, BAR International Series
2396, 2012, 77-84. ISBN 978 1 4073 0989 7.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Димитрова. Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско. – Наука, 2012, 1,
36-41. ISSN 0861 3362;
- Д. Димитрова. Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско. – В: Българска
археология 2011. Каталог към изложба, София, 2012, 13-15. ISBN: 978-954-9472-14-1;
- Д. Димитрова. Царският орел от Шекерджа могила. – Будител, 2012, януари – март,
36-45. ISSN 1312-7829;
- Д. Димитрова. Археологическият комплекс Крастава могила при село Драгоданово,
Сливенско. – Thracia XX, 2012, 49-71. ISSN 0204-9872;
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Проучване на Шекерджа могила при с. Камен,
Сливенско. – АОР през 2011 г., София, 2012, 109-111. ISSN: 1313-0889;
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Проучване на Габрова могила при с. Камен,
Сливенско. – АОР през 2011 г., София, 2012, 112-114. ISSN: 1313-0889;
- Д. Димитрова, М. Марков, Н. Сираков. Издирвания на могили на територията на
община Сливен. – АОР през 2011 г., София, 2012, 552-553. ISSN: 1313-0889;
- Д. Димитрова, К. Мукарзел. Могилен гроб от римската епоха при Драгоданово,
Сливенско. – Археология, 2012, 1, 82-101. ISSN: 0324-1203.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Димитрова. Гробове от бронзовата епоха в Сливенско. – ИМЮИБ;
- Д. Димитрова. Златната маска от Светицата. – Будител;
- D. Dimitrova. Kassabova Tumulus in the Lands of the Village of Sheynovo (Kazanlak
Region). – Orpheus.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
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2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Димитрова. Гробове от ранната бронзова епоха в Габрова могила. – Сб. в памет на
Румен Катинчаров.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие като представител на НАИМ – БАН в експертна междуведомствена комисия
за приемане на етап от спасително археологическо проучване на Туроковска могила в с.
Туроковци, община Трън – 07.11.2012 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- БНР, програма „Хр. Ботев”, предаване „Следобедни импровизации” с водещ Петра
Талева – 10.02.2012 г. от 16 ч.;
- Интервю за сайта на „Чудесата на България” на 30.03.2012 г. www.bgchudesa.com и за
в. „Стандарт” –с. 13 на 03.04.2012 г.;
- Интервю за БНР, програма „Хоризонт”, предаване за социализация на археологически
паметници (Шушманец) – 14.05.2012 г. от 15 ч.;
- Участие в предаването „Големите загадки. Траките.” по bTV на 24.11.2012 г. от 18
часа;
- Участие в Обществен съвет „Чудесата на България”, орг. от в. „Стандарт”, заседание
на 22.03.2012 г.;
- Подготовка и направа на фотоизложба „20 години проучвания на ст. н. с. д-р Георги
Китов (НАИМ – БАН) в Казанлъшко” в ИМ „Искра” – Казанлък, с организатори
НАИМ – БАН и ИМ „Искра”. Предоставяне на снимки и съставяне на анотации.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Член на комисия в НАИМ – БАН за инвентаризация на античен фонд на НАМ,
приключила на 06.03.2012 г.
- Обработка на материали от фонда на ИМ „Искра” – Казанлък, от разкопки на ТЕМП
през 1992-2008 г., 10.08 – 10.09.2012 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Водене протокол на СТА: 10.01.2012 г; 17.01.2012 г.; 14.02.2012 г.; 17.04.2012 г.;
24.04.2012 г.;
- Член на групата по подготовка на Националната археологическа конференция в
Бургас 29.05-01.06.2012 г.;
- Квестор на изпити в СТА – 16.02.2012 г. и 06.12.2012 г.
археолог Даниела Агре
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
1. Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма Странджа”
на тракийски обекти в общини Елхово, Средец, Карнобат, Малко Търново и Царево:
- Археологически проучвания на две могили в землището на с. Борисово, общ. Елхово.
Финансиране фондация „Хоризонт” и община Елхово. Проект на СТА.
Проучената през 2012 г. могила е част от голям некропол, разположен в землището на
с. Борисово. В могилата беше открит гроб на войн. Гробът е под специално оформено
каменно съоръжение. Ритуалът е кремация на място, върху равна площадка. До
мъртвия е поставено бойно снаряжение, стъклени и керамични съдове, бронзови накити
и сребърна монета. На база на находките, гробът се датира в края на І-началото на ІІ в.
Погребаният вероятно е член на богата фамилия, живяла в някоя от вилите,
разположени край съвременното село Борисово, през І – началото на ІІ век.
В геометричния център на втората проучена могила от същия некропол, бе открит
двустъпален гроб. На първото стъпало е положена оловна урна, в която са поставени
част от кремирани кости. Кремацията е извършена извън пределите на могилата. На
база на аналогии гробът се датира в І-ІІ в.;
- Археологически проучвания на Укрепен владетелски дом край с. Синеморец, община
Царево. Финансиране – проект Виа Понтика.
Четвърти сезон продължиха проучванията на укрепен дом разположен в землището на
с. Синеморец. Разкопана е площ около 250 кв.м. При проучването бяха открити
материали от два хронологически периода. Първият се отнася най-общо към ХVІІІ-ХІХ
век. Вторият период се отнася към елинистическата епоха. Откритите находки са
основно от амфорна тара, както и тракийска керамика на ръка и колело. Открито е и
голямо количество керемиди от два типа: калиптери и солени. Пред кулата беше
открито съкровище от 199 сребърни тетрадрахми.
Проучването на този обект е от голяма важност за изясняване характера на тракийските
укрепени домове, разположени извън населени места;
- Археологически проучвания на некропол в м. Пропада, край Малко Търново. –
Финансиране – фондация „Хоризонт” със съдействието на община М. Търново.
След седем годишно прекъсване продължиха проучванията на некропола. През сезона
са проучени 3 могилки. За първи път в този некропол са открити следи от керамични
тризни, както и постпогребални обреди. На база на откритите в гробовете монети,
керамика и накити те се датират в ІІІ в.;
2. Ръководител на археологически проучвания и разкопки по „Програма СтранджаСакар” на тракийски обекти в община Тополовград:
- Археологически проучвания на Укрепен владетелски дом в м. Татар Маша в
землището на с. Княжево, общ. Тополовград – ръководител Даниела Агре.
Финансиране – фондация „Хоризонт”, община Тополовград и Геотехмин. Проект на
СТА.
По проект за изследване на тракийските погребални практики в ЮИ Тракия
продължиха проучванията на територията на Община Тополовград. Втори сезон се
проучва укрепения владетелски дом край с. Княжево. В основната сграда са проучени
още три помещения, разположени в северната половина на могилата. Продължиха
проучванията в сграда 2 и сграда 3. Открито е помещение с голямо количество амфори
in situ. Открит е входът в укрепителната стена, който е разположен в източна посока от
сградите. Откритите през сезона монети потвърждават изказаното предположение за
периода на опожаряване на дома – около средата на ІІ в. пр. Хр. След известен период
от време върху нейните рушевини е издигнат могилен насип. Самият обект дълго време
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е бил място, където са се извършвали ритуали свързани с почитането на живелия там
владетел;
- Научен консултант на археологически проучвания на могила край с. Каравелово,
община Тунджа – ръководител Деян Дичев. Финансиране фондация „Хоризонт” и
община Тунджа. Проект на СТА;
- Научен консултант на археологически проучвания на могила край с. Стройно, община
Елхово – ръководител Христо Христов. Финансиране община Елхово.
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 Националната археологическа конференция – юни 2012 г. Тема на доклада:
„Укрепен владетелски дом край с. Княжево, община Тополовград”;
- Участие с доклад в научна среща организирана от УНИБИТ – май 2012 г. Тема на
доклада: ”Владетелските домове в Тракия”.
б) В чужбина
- Участие с доклад в ІІІ международен семинар в Саратов посветен на „Слово и
артефакт: Междисциплинарные подходы к изучению античной истории”. Тема на
доклада „ Амфорите от гроба в Маломирово-Златиница” – септември 2012.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- D. Agre. On a Problem of Untraditional Use of Mounds in Thrace during the Late Iron Age.
– В: Сборник от международна конференция в Истанбул, 2010;
- D. Agre. Monuments from the Bronze age on the territory of Elhovska and Bolyarska
municipality (SE Bulgaria). – В: Сборник от научен семинар в Берлин декември 2011 г.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически проучвания на тракийски укрепен дом в м.
Смиловене, в землището на град Копривщица. – В: Археологически открития и
разкопки през 2011 г. София, 2012, 168-169;
- Д. Агре. Археологически разкопки на могила в землището на с. Княжево, община
Тополовград. - В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 170171;
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- Д. Агре. Археологически разкопки на могила №2 в землището на с. Борисово,
Елховска община. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
217-219;
- Д. Агре, Д. Гюрджийска. Домът на тракийски владетел в долното течение на Тонзос –
между Странджа и Сакар. – В: Българска археология 2012. Каталог към изложба.
София, 2012, 43-45;
- Д. Агре, Хр. Христов. Проучвания на трако-римски некропол в землището на с.
Стройно, Елховско. – В: Българска археология 2012. Каталог към изложба. София,
2012, 46-47.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Агре. Тракийска могила от римската епоха в землището на с. Бояново, Елховска
община. – В: Сб. в памет на акад. Д. П. Димитров;
- Д. Агре. Късноримски гробници от района на Малкотърновска община. – ИМЮИБ
(под печат).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Агре. Могилата като сакрално място за траките (на база на проучванията в
Югоизточна България). – В: Сб. Издание НБУ и НАИМ – от конференцията посветена
на Ямната проблематика в Тракия;
- Д. Агре. Тракийската култура в Етрополско. – В: 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.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Дипляна „Долмените в Странджа и Сакар”.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Материали във вестник „24 часа”, Република, Делник, Сакарско ехо.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в трансграничен проект на Община Елхово - съвместно с Община Одрин
(Турция)’;
- Участие в трансграничен проект на Община Тополовград - съвместно с Община
Буюккаращеран (Турция).
г) Членство в международни научни организации и комитети
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- Член на Европейската асоциация на археолозите.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на 2 дипломанти за бакалавърска степен в УНИБИТ, специалност
„Информационни технологии и опазване на културното наследство” – защитили през
2012 г.;
- Лятна практика на 12 студенти от СУ, ЮЗУ – специалност „Археология” и студенти
от УНИБИТ на археологически обекти на територията на Югоизточна България –
Княжево и Синеморец. В проучванията взеха участие студенти от Кембридж –
Великобритания, Хайделберг – Германия специалност „Археология” и двама студенти
от у-та в Болония, Италия.
4.1.3 Написани рецензии на дипломни работи
- Две рецензии на дипломни работи за магистърска степен в УНИБИТ - специалност
„Опазване на културното наследство”.
4.3 Организирани школи или семинари
- Организиране на лятна школа на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски” – юли 2012 г. в
Княжево, Тополовградско;
- Семинар в НХА със студенти ІІІ курс по специалност „Изкуствознание”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 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;
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в ИМ –
Царево.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в ЮИ България”. – Пред
колеги и студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски”;
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в Странджа”. – Ротари
клуб – Ямбол;
- Организиране на археологическа изложба с материали от разкопките през сезон 2012
г. в Етнографско-археологически музей Елхово;
- Фотоизложба с материали на Експедиция Странджа-Сакар в Тополовград, с включени
проучвани обекти от територията на Тополовградска община – ноември 2012 г.;
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- Участие в телевизионни предавания по Канал 1 на БНТ, Нова телевизия, TV 7 и БТV.
- Участие в множество радиопредавания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Опис на всички археологически материали открити на територията на Община Царево
– за музея в Царево;
- Изработване на тематико-експозиционнен план за отдел „Археология” на ИМ Царево;
- Археологическа изложба в ИМ – Царево с материали от разкопки на територията на
Царевска община-ръководени от Д. Агре – май – ноември;
- Постоянна археологическа експозиция в ИМ Царево – откриване декември 2012 г. с
ръководител Д. Агре;
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ.
10. НАГРАДИ
- Грамота от Община Стрелча за заслуги към развитието на културата в Общината;
- Грамота от Община Елхово за заслуги към музейното дело и развитието на културата
в община Елхово;
- Грамота от Община Царево за археологическите открития на територията на
общината и заслуги към развитието на културата.
археолог Марлена Тонева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на Теренно археологическо наблюдение на обект 7, Шумен – Макак,
АМ – Хемус. Ръководител на проучването доц. Милена Тонкова; 7 дни (април);
- Зам. ръководител на Теренно археологическо проучване на обект 7, Шумен – Макак,
АМ – Хемус. Ръководител на проучването доц. Милена Тонкова; 3 месеца (август –
септември, октомври – ноември).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- М. Кръстева. Издирвания на археологически обекти в м. Вакарелец, в землището на
селата Д. Диканя и Г. Диканя, община Радомир, 542-543. Археологически открития и
разкопки през 2011, 542-543, София, 2012. ISNN 1313-0889.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствени експертни комисии – 4.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Представени становища – 2.
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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.
• Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.
• Danube Limes Brand. Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in
the Lower Danube.
доц. д-р Кръстина Панайотова (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на българо-френски археологически проучвания на обект
”Селищна структура и некропол от територията на Аполония Понтика” в м. Месарите,
землище на гр. Созопол (м. април – м. май 2012 г.). Финансиране: Университета на Ексан-Прованс – 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.”;
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на надгробна могила в
м. Гармица, гр. Черноморец, общ. Бургас (м. юни 2012 г.). 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.”;
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на античния некропол
на Аполония в м. „Калфата/Буджака” – гр. Созопол (м. май – м. септември 2012 г.).
Спасителните археологически разкопки се извършиха в границите на 9 поземлени
имота. Финансиране – частни инвеститори. Към проект на САА на тема: „Антична
култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в.”;
- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Храмов комплекс на
остров Св. Кирик” (м. август 2012 г.). Финансиране: Фондация „Балканско наследство”.
Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр.
Хр. – VІ в.”;
- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Крепостна стена на п-ов
Урдовиза” – гр. Китен (м. септември – м. декември 2012 г.). Финансиране:
Министерство на финансите, по проект „Via Pontica”. Към проект на САА на тема:
„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- „120 години българо-френски археологически разкопки” – 21.03.2012 г., София;
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- LI Национална археологическа конференция – 29.05 – 01.06.2012 г., гр. Бургас, с
доклад „Археологически проучвания на нос Скамни”;
- International Conference „Ancient Greek Necropolises alоng Black Sea Coast” – Nessebar
4th-7th October, 2012, с доклад: „The organization of the space and the funerary rituals in the
necropolis of Apollonia Pontica”.
б) В чужбина
- „Le sanctuaire archaïque sur l’ile de St. Cyriaque à Apollonia du Pont”. – In: Sanctuaires et
zones sacrées dans les colonies grecques de la Mer Noire. – Séminaire LA GRÈCE ET LA
MÉDITERRANÉE ANTIQUES: 8.02.2012. Centre camille Julian, Aix-en-Provence;
- „Le Thesmopforion du cap Skamni à Apollonia du Pont”. – In: Sanctuaires et zones sacrées
dans les colonies grecques de la Mer Noire. – Séminaire LA GRÈCE ET LA
MÉDITERRANÉE ANTIQUES: 8.02.2012. Centre camille Julian, Aix-en-Provence;
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- A. Baralis, P. Dupont, M. Gyuzelev, M. Iacob, V. Lungu, M.
ǡnucu
M
-Adameşteanu, D.
Nedev, K. Panayotova. Le programme ANR Pont-Euxin: bilan des campagnes 2011 à
Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. De Bourgas, Bulgarie) et Orgamè/Argamum (Jurilovca, dpt.
De Tulcea, Roumanie). Dialogues d’histoire ancienne, 37/2. Revue soutenue par L’Institut des
Sciences Humaines et Sociales du SNRS. Presses universitaires de Franche-Comté 2011, 220234.
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- A. Baralis, V. Lungu., K. Panayotova, T. Blanco, G. Bony, A. Comfort, L. Claquin, R.
Delfieu, A. Dolea, P. Dupont, C. Flaux, M. Guy, A. Musat, D. Nedev, A. Riapov, I.
Rossignol, I. Slavova, M. Streinu, J. Thiriot. Le programe ANR Pont-Euxin: bilan des
campagnes 2012 à Apollonia do Pont (Sozopol, dpt. De Bourgas, Bulgarie) et
Orgamè/Argamum (Jurilovca, dpt. De Tulcea, Roumanie. Dialogues d’histoire ancienne, 38/2.
Revue soutenue par L’Institut des Sciences Humaines et Sociales du SNRS. 16 p.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- К. Панайотова. Свещенният нос Скамни – гр. Созопол. Българска археология 2011.
София, 2011, 36-37. ISBN 978-954-9472-14-1;
- К. Панайотова. Нос Скамни – свещена територия за жителите на Аполония –
Созополис – Созопол. Наука, 1, 2012, 32-35. ISSN 0861-3362;
- К. Панайотова. Сакрални територии в Аполония – Созопол. Будител, януари – март
2012, 7-22. ISBN 131-278-29;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, Д. Стоянова, М. Чачева. Археологически
проучвания на храмов комплекс на остров Св. Кирик, Созопол. АОР през 2011 г. София
2012, 238-240. ISSN 1313-0889;
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- К. Панайотова, Д. Стоянова, М. Чачева, М. Дамянов. Археологическо проучване на нос
Скамни, гр. Созопол. АОР през 2011 г. София 2012, 242-244. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, Т. Богданова, А. Баралис. Българо-френски археологически проучвания
на селищна структура и некропол от територията на Аполония Понтика в м.
„Месарите „, гр. Созопол. АОР през 2011 г. София 2012, 245-247. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Спасителни проучвания на УПИ 5069 – III,
некропол на Аполония Понтика. АОР през 2011 г. София 2012, 250-251. ISSN 13130889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- K. Panayotova. Family plots in the necropolis of Apollonia Pontica – In: Vtor megunaroden
simpozium MORTUI VIVOS DOCENT. Струмица 3 – 6.11.2011г. 13 p.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО 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 Екс-ан-Прованс – Марсилия I.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекция по повод 120 г. НАМ на тема „Нерополът на Аполония Понтийска” –
19.04.2012 г.
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема: „The Island of Sts. Kirik and Yulita during the
Archaic period” – 06.08.2012 г.;
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of
the Greek Colonies on the Bulgarian Black Sea” – Созопол, 08.08.2012 г.;
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема: „The Island of Sts. Kirik and Yulita during the
Archaic period” – 21.08.2012 г.;
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of
the Greek Colonies on the Bulgarian Black Sea” – Созопол, 23.08.2012 г.;
- Лекция към „Balkan Heritage” на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of
the Greek Colonies on the Bulgarian Black Sea” – Созопол, 15.09.2012 г.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 2 докторанти /САА – НАИМ – БАН/.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Две междуведомствени комисии по опазване на археологическото наследство като
представител на НАИМ в гр. Бургас, кв. Сарафово (23-27.07.2012 г.) и гр. Черноморец
(18-19.09.2012 г.).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Председател на научно жури за избор на доцент за нуждите на САА. Изготвено
становище: април 2012 г.;
- Член на научно жури за избор на доцент за нуждите на САА. Изготвено становище:
август 2012 г.;
- Член на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.
Изготвено становище: декември 2012 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отг. секретар на ИАИ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Временна изложба на тема: „Музика, танц, театър в древността“, Несебър – м. май –
м. октомври.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на САА;
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на Съвета за теренни проучвания.
гл. ас. д-р Иво Чолаков (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. научен ръководител на археологическо проучване на средновековен параклис с
аязмо край квартал Сарафово, гр. Бургас, във връзка с реализацията на проект „Виа
Понтика”; м. май – м. юни (общо 45 дни). Финансиране – Министерство на финансите;
- Зам. научен ръководител на археологическо проучване на обект „Хераклея Синтика”,
с. Рупите, общ. Петрич; м. юни – м. октомври (общо 60 дни). Финансиране –
Министерство на културата, Община Петрич (към проекти „Римска провинциална
култура в българските земи през І – ІІІ в.” и „Материална култура в българските земи
през късната античност (ІV – начало на VІІ в.)”);
- Зам. научен ръководител на археологическо проучване на западна ранновизантийска
порта на римската колония, НАР Деултум, с. Дебелт, общ. Средец; м. септември (общо
30 дни). Финансиране – Министерство на културата (към проекти „Римска
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провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в.” и „Материална култура в
българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ в.)”);
- Научен ръководител на теренно издирване по трасето на газопровод НАБУКО, сектор
5 (км 270-340), ревизия Е, на територията на области Плевен и Ловеч; м. октомври
(общо 15 дни). Финансиране – Химкомплект Инженеринг по договор с НАИМ – БАН;
- Научен ръководител на теренно издирване по трасето на газопровод ЮЖЕН ПОТОК,
сектор 4 (237+650 – 323+830) на територията на области Плевен и Ловеч; м. ноември
(общо 30 дни). Финансиране – Газтек АД 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.”;
- Член на проекта „Долнодунавският римски лимес”, изпълняван от НАИМ и
Института по архитектурознание – БАН чрез финансиране от ФНИ – 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 през І – ІІІ в.”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LI Национална археологическа конференция; 29 май – 01 юни 2012 г. гр. Бургас;
доклад „Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България
през 2011 г.”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
- Cholakov, I. D./ Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, 20062010. – Archaeologia Bulgarica XV, 3 (2011), 83-96, ISBN 1310-9537.
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- Cholakov, I. D./ Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, Season
2011. – Archaeologia Bulgarica XVI, 3 (2012), ISBN 1310-9537.
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 2012 г.
- Ivo Cholakov. Ancient Economy South of the Lower Danube Limes (the Territory of
Present-day North Bulgaria) Based on Finds of Tools from the Period of the 1st – the
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Beginning of the 7th c. AD. – In: Vagalinski, L. / Sharankov, N. / Torbatov, S. (eds.). The
Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD), Sofia, 63-82, ISBN 978-954-9472-16-5.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в четири междуведомствени комисии като представител на НАИМ – БАН
(две в гр. София; една в гр. Пловдив и една в с. Дяково, Дупнишко по АМ Струма);
- Член на работна група за изработване на проект за нов уеб дизайн на интернет сайта
на НАИМ – БАН;
- Член на постоянна работна група за проучване и анализ на възможностите за
финансиране на дейностите на НАИМ – БАН от национални и международни
програми.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертен оглед и докладна записка за терени за инвестиционни намерения в м.
„Сухото ливаде” и м. „Чумарица”, кв. Челопечене, район Кремиковци, обл. София;
- Експертен оглед и научна консултация за издирване на археологически обекти в
концесионна площ в м. „Орешака”, землище на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл.
Пазарджик.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на САА;
- Национален координатор АИС – Археологическа карта на България.
доц. д-р Людмил Вагалински (Директор на НАИМ – БАН)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически разкопки на средновековен параклис с аязмо край
квартал Сарафово на град Бургас; май-юни 2012 /общо 45 дни/. Финансиране –
Министерство на финансите;
- Ръководител на археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика край
село Рупите, община Петрич; юни-септември /общо 60 дни/; Финансиране –
Министерство на културата, Община Петрич;
- Ръководител на археологически разкопки на западна ранновизантийска порта на
римската колония Деултум край село Дебелт, община Средец; септември-октомври
/общо 30 дни/; Финансиране – Министерство на културата;
- Ръководител на теренно издирване по трасето на газопровода „Южен поток”; ноември
/30 дни/; Финансиране – Газтек АД по договор с НАИМ – БАН.
1.1. Други изследователски теми
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- Фортификация на римската колония Деултум (към проект „Римска провинциална
култура в българските земи І – ІІІ в.”);
- 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 22-рия международен лимес конгрес в
Русе, септември 2012, www.limes2012.naim.bg.
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 2012 г.
- Vagalinski, L. The Problem of Destruction by Warfare in Late Antiquity: Archaeological
Evidence from the Danube Limes. – In: Vagalinski, L./Sharankov, N./Torbatov, S. (eds.). The
Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD), Sofia, 311-326. ISBN 978-954-9472-16-5.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Проекти финансирани от оперативни програми на структурните фондове.
Име на проекта:
Danube Limes Brand. Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in the
Lower Danube.
Източници на финансиране (Договор с (организация, фирма, програма, подпрограма)):
EC, South East Europe programme, 4-th call, Priority Axis Development of transnational
synergies for sustainable growth areas, Area of Intervention Promote the use of cultural
values for development.
Република България, МРРБ – национално съфинансиране.
Година в която е:
проведен конкурса – 2011 – 2012
спечелен проекта – 2012
Договор № SEE/D/0307/4.3/X
По отношение на проекта звеното е: водеща организация за България
Ръководител/координатор – име (подизпълнител за) – доц. д-р Людмил Вагалински
Период на договора от 2012 до 2014 г
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Братиславската научна група, която е консултант на ЮНЕСКО за границите на
Римската империя (римския лимес).
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекция във ВТУ „Хераклея Синтика /според археологически данни/”, 3 април 2012.
4.2. Лекции в чужди университети
- Университета във Виена, 19 януари 2012, лекция на тема „New discoveries of rescue
archaeological surveys in Bulgaria”.
4.3. Организирани школи или семинари
- Обучение на 10 студенти от САЩ на разкопки в античния град Хераклея Синтика,
заедно с Американския научен център в София.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на Теренния съвет към министъра на културата;
- Член на СЕСОНКЦ към министъра на културата;
- Член на експертна комисия, командирована в Солун за 7 декември от Министерски
съвет /заповед №К-186/07.12.12; председател на изпитна комисия, докторантски
минимум по специалността на Кристина Косева, САА, заповед №I 2092/10.12.12;
председател на две изпитни комисии за редовна докторантура за нуждите на САА /за
късноантична керамика и за късноантичен колан/; член на Специализиран експертен
съвет за предоставяне на статут за национално богатство на движими културни
ценности към министър на културата, заповед РД914-46/14.02.2012; член на комисия в
МК за оценка на предложения за финансиране на теренни археологически проучвания
през 2012, заповед №РД9К-0012/20.01.2012.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на жури за доцентура за нуждите на ССА; член на жури за избор на доцент за
нуждите на САА.
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: излязоха от печат томове V и
VІ с автори Д. Рабовянов и А. Гуадели;
- Главен редактор на списание Archaeologia Bulgarica, от което през годината излязоха
броеве ХV, 2011, 3 и XVI, 2012, 1 и 2.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Двадесетина интервюта за български вестници, телевизии, радиа и списания относно
успехите и проблемите на българската археология и в частност на НАИМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Директор на НАИМ; член на Научния съвет на НАИМ; председател на Библиотечния
съвет на НАИМ.
проф. д. и. н. Румен Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Антично укрепление в м. Боровец, община Правец; Финансиране – Община Правец.
1.2. Други изследователски теми
- По темата бит и културата в българските земи: Римската провинция Долна Мизия (на
английски език). Манускриптът е написан и се обработва за превод (през текущата
година), който ще бъде готов и преведен през следващата година. Обем – 1 500
страници.
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 2012 г.
- Rumen Ivanov. The Roman Limes in Bulgaria (1st – 6thC AD) – In: Vagalinski,
L./Sharankov, N./Torbatov, S. (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD),
Sofia, 2012, 23-42. ISBN 978-954-9472-16-5
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Студия: Монтана – 100 стр. – В: Корпус на античните и средновековните градове,
София 2013.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Rumen Ivanov (ed.) Corpus of Ancient and Medieval Settlements in Modern Bulgaria.
ROMAN CITIES IN BULGARIA, Sofia, 2012, ISBN 978-954-322-507-1;
Студии:
- Rumen Ivanov. Colonia Ulpia Oescensium – pp. 1-44;
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- Rumen Ivanov. Durostorum – castra, canabae, municipium, vici pp. 45-108;
- Rumen Ivanov. Nicopolis ad Haemum/Nicopolis ad Istrum – pp. 109-154;
- Rumen Ivanov. Abritus/Abrittus – pp. 155-198;
- Rumen Ivanov. Augusta TRaiana/Beroe – pp. 467-492;
- Rumen Ivanov. Tabula Imperii Romani – K/35 – PHILIPPOPOLIS, Sofia, 2012, 591 pp.
ISBN 978-954-92809-1-3 Книгата е на английски език и е за разпространение в чужбина.
Автор съм на ¼ от текста.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Р. Иванов, П. Владкова. Nicopolis ad Istrum (гид, ново издание) без година.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Американска академия в Ню Йорк.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- СУ Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра по археология: „Граничните
провинции (лимес) в Римската империя”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на съвета Улпия Сердика;
- Председател на Сдружение „Колония Рациария”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Краткосрочна и дългосрочна концепция за развитието на обекта в м. Калето „Колония
Улпиа Траяна Рациария” – 30 страници.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорен редактор на Корпуса на античните (тракийски, гръцки, римски и
ранновизантийски) и средновековни градове в България;
- Отговорен редактор на поредицата Tabula Imperii Romani – K-34 – Nicopolis ad Nestum
– Serdica – Ratiaria.
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на НС на НАИМ.
доц. д-р Сергей Торбатов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на многослоен обект „Калето” в гр. Мездра. Ръководих разкопки в Сектор
ІІІ (Крепост). Проучванията бяха проведени от 11.06.2012 до 06.07.2012 г.
Финансирането беше осигурено от Община Мездра (към проекти „Римска
провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.” и „Материална култура
в българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ в.)”);
- Проучване на античния град Анхиало. Ръководих (съвместно с доц. д-р Методи
Даскалов) спасителни археологически разкопки в УПИ ХV-2826, кв. 210 по плана на гр.
Поморие (КК 57491.508.84). Проучванията бяха проведени от 01.10.2012 г. до
29.10.2012 г. Финансирането беше осигурено по Договор №873 от 16.08.2012 за
съвместна дейност между НАИМ – БАН и Иван Милчев Лефтеров (към проект
„Материална култура в българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ
в.)”);
- Археологическо наблюдение в УПИ 57491.16.536 и 57491.16.545 в м. Кротиря по
плана на гр. Поморие, попадащи в границите на недвижимата културна ценност
„Античен некропол на Улпия Анхиало”. Ръководител; 19-20.09.2012 г.;
- Проучване на светилище от римската епоха в м. „Калугерското” в землището на с.
Лешница, община Ловеч. Участвах в разкопките като консултант.
1.2. Други изследователски теми
- Работа върху монографично изследване „Спас баир край с. Шишманци и неговите
старини”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- VІІ Научна конференция „Поломието – находки, събития и личности”, Попово 2627.04.2012; тема на доклада: „Антични градища в централната част на Поломието:
хронология и място в селищната структура”;
- XXII International Limes Congress, Ruse 06 – 11.09.2012; тема на доклада: „The
Transformations of a Roman Military Site: the case with Mezdra (Northern Bulgaria)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
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- С. Торбатов. Гарнизонът на Сексагинта Приста през І – ІІІ в. – Известия на
Регионален исторически музей – Русе, 15, 2012, 111-161 (ISSN 1313-7336);
- С. Торбатов. Строителна керамика с печати от Сексагинта Приста. – Известия на
Регионален исторически музей – Русе, 15, 2012, 162-197 (ISSN 1313-7336).
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- С. Торбатов. Гарнизонът на Сексагинта Приста през І – ІІІ в. – Известия на
Регионален исторически музей – Русе, 15, 2012 (ISSN 1313-7336);
- С. Торбатов. Строителна керамика с печати от Сексагинта Приста. – Известия на
Регионален исторически музей – Русе, 15, 2012 (ISSN 1313-7336).
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 2012 г.
- Автор на 116 анотации (Alexandar Stamboliyski – 13; Anchialus, Anchialos – 17-18;
Aphrodision – 19-20; Balgarevo – 35; Balik – 36; Balkantsi – 37; Bdintsi – 41; Belgun – 43;
Benkovski – 45-46; Bilo – 48; Bistrets – 48; Bobovets – 53; Bonevo – 55; Bozhan – 58;
Bozhurets – 59; Branishte – 60; Brestnitsa – 62; Bryastovo – 64; Cherna – 77; Chernomortsi –
79; Chernookovo – 79; Dropla – 116; Dryanovets – 116; Durankulak – 118; Efreytor
Bakalovo – 120; Enevo – 121-122; Feldfebel Dyankovo – 125; General Kolevo – 129-130;
Glavantsi – 132; Gradini – 141; Gradnitsa – 141; Granichar – 142; Gurkovo – 143; Hadzhi
Dimitar – 144; Hitovo – 149; Hrabrovo – 150; Irechek – 157; Izvorovo – 162; Kableshkovo –
163; Kalina – 164; Karapelit – 171; Kavarna – 173; Kochmar – 176; Konare – 177; Krapets –
186; Kremena – 188; Krupen – 190; Krushari – 191; Lovchantsi – 198; Loznitsa – 199;
Lyaskovo – 202; Mali Izvor – 206; Malina – 206; Malka Smolnitsa – 207; Medovo – 219;
Metodievo – 223; Miladinovtsi – 224; Neykovo – 244; Nova Kamena – 255; Ognyanovo –
271; Ograzhden – 271; Orlova mogila – 273; Ovcharovo – 276; Paskalevo – 282; Pchelarovo
– 285; Pchelino – 286; Pchelnik – 286; Podslon – 302-303; Polkovnik Dyakovo – 303;
Polkovnik Ivanovo – 303; Polkovnik Minkovo – 303-304; Polkovnik Savovo – 304;
Polkovnik Sveshtarovo – 304; Pop Gruevo – 307; Poruchik Chunchevo – 311; Poruchik
Geshanovo – 311; Primortsi – 314; Professor Zlatarski – 315; Prolez – 315; Rakovski – 318;
Rogachevo – 323; Rogozina – 324; Rossen – 325; Samuilovo – 330; Sarnets – 331; Sarnino –
331; Seltse – 335; Severnyak – 337; Severtsi – 337; Shabla – 341-342; Smin – 351; Smolnitsa
– 352; Snop – 353-354; Sokolnik – 354; Sredina – 357; Stefanovo – 360; Tervel – 375;
Trigortsi – 400-401; Tsarkva – 403; Tvarditsa – 408; Tyulenovo – 408; Uzovo – 414; Vedrina
– 423; Vichovo – 426; Vidno – 426-427; Vodnyantsi – 430; Voysil – 431-432; Vrachantsi –
432; Yovkovo – 437; Zagortsi – 438; Zahari Stoyanovo – 438; Zarnevo – 440; Zhiten – 442;
Zhitnitsa – 442-443; Zimnitsa – 444; Zmeevo – 446) – In: R. Ivanov (ed.). Tabula Imperii
Romani – K-35/2 – Philippopolis. Tendril Publishing House. Sofia, 2012 (ISBN 978-95492809-1-3);
- С. Торбатов. Археологическо проучване на Могилен некропол №1 край Горско
Абланово през 2008-2009 г. – В: VІ Национална научна конференция „Попово – минало
и бъдеще”. Част І. Доклади от секция „Археология и стара история”. Издателство
„Фабер”. Велико Търново, 2012, 251-302. ISBN 978-954-400-689-1;
- S. Torbatov. Trimammium – a Roman castellum and civitas on the Lower Danube. – In: L.
Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st – 6st c.
AD). Sofia, 2012, 429-460. ISBN 978-954-9472-16-5.
116

4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Късноантична фортификация в българските земи” – ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, магистърски курс, 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 1 магистър от СУ „Св. Климент Охридски” (Николай Русев).
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант от НБУ (Емилия Ценова);
- 1 докторант от НАИМ – БАН (Биляна Иванова);
- 1 докторант от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (Деян Драгоев).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на експертна комисия по направление „Културно-историческо наследство” при
ФНИ – МОМН;
- 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;
- Член на НС на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на Научно жури по процедура за присъждане на образователната и научна
степен „доктор” към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (Мариана Минкова) – автор на
рецензия;
- Член на Научно жури по процедура за присъждане на образователната и научна
степен „доктор” към СУ „Св. Климент Охридски” (Петя Андреева) – автор на
становище;
- Член на Научно жури по конкурс за избор на доцент по „антична археология” към
НАИМ – БАН (Христо Прешленов) – автор на становище.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- Член на редколегията и отговорен редактор на сборник „VІ Национална научна
конференция „Попово – минало и бъдеще”. Част І. Доклади от секция „Археология и
стара история”. Издателство „Фабер”. Велико Търново, 2012 (ISBN 978-954-400-689-1).
- член на редколегията на сборник „The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD)”.
National Archaeological Institute with Museum. Sofia, 2012 (ISBN 978-954-9472-16-5).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Председател на постоянна комисия за оценка и избор на оферти за издания на НАИМ
– БАН.
доц. д-р Венцислав Динчев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни разкопки на античен обект в м. Под ямача край с.
Овчарци, община Раднево, в територията на промишления к-с „Марица-изток” (21.09 –
19.11.2012 г.). Финансиране – „Мини Марица-изток” ЕАД;
- Консултант на ръководителя на разкопките на античния обект в м. Артъчки егрек
край с. Дяково, община Дупница (по трасето на АМ "Струма") – Р. Спасов (РИМКюстендил) (28-29.06.2012 г.).
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) В страната
- Участие в международната научна конференция „Сердикийският едикт от 311 г.",
проведена в София (27-28.04.2012 г.), с доклад на тема "Северната крепост на Serdica
(Сердика ІІ)”;
- Участие в ХХІІ-я международен конгрес за границите на Римската империя, проведен
в Русе (06 – 11.09.2012 г.), с доклад на тема „The municipia of the province of Moesia
inferior”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- В. Динчев. Българо-британските разкопки на обект „Михнева могила” край с. Добри
дял, община Лясковец. – В: АОР през 2011 г., София, 2012, 284-287, ISSN: 1313-0889;
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- В. Динчев. Спасителни разкопки на античен обект в м. „Под ямача” край с. Овчарци,
община Раднево. – В: АОР през 2011 г., София, 2012, 354-356. ISSN: 1313-0889;
- V. Dinchev. Dichin. – In: R. Ivanov (ed.). Tabula Imperii Romani K 35/2 Philippopolis.
Sofia, 2012, 96-97. ISBN 978-954-92809-1-3;
- V. Dinchev. Haemustores. – In: R. Ivanov (ed.). Tabula Imperii Romani K 35/2
Philippopolis. Sofia, 2012, 146-147. ISBN 978-954-92809-1-3;
- V. Dinchev. Zikideva. – In: R. Ivanov (ed.). Tabula Imperii Romani K 35/2 Philippopolis.
Sofia, 2012, 443-444. ISBN 978-954-92809-1-3.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- В. Динчев. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община
Лясковец. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, ХХVІ (18
стр., 14 обр., резюме);
- В. Динчев. Северната крепост на Serdica (Сердика ІІ). История и актуално състояние
на проучванията. – Известия на археологическия институт, ХLІ (44 стр., 15 обр.,
резюме);
- В. Динчев. По въпроса за урбанизацията на Moesia inferior. Част І. – Археология, LIII,
2012, №2 (23 стр., 12 обр., резюме);
- В. Динчев. По въпроса за урбанизацията на Moesia inferior. Част ІІ. – Археология,
LIV, 2013, № ... (19 стр., 7 обр., резюме).
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 2012 г.
- В. Динчев. Обществените бани на Serdica. – В: Ст. Станев и др. (ред.) Изследвания в
чест на Стефан Бояджиев. София, 2011, 101-124. ISBN 978-954-9472-11-0;
- V. Dintchev. The East-Balkan Barrier Wall and the „Gates of Haemus” Complex. – In: L.
Vagalinski et al. (eds) The Lower Danube Roman Lines (1st – 6th C. AD). Sofia, 2012, 495526. ISBN 978-954-9472-16-5.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- В. Динчев. Проектът „Сердика ІІ”. – В: В. Вачкова, Д. Димитров. The Edict of Serdica
(AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration (19 стр., 10 обр.,
резюме);
- V. Dintchev. RATIARIA. From Colonia Ulpia Traiana Ratiaria to Аnastasiana Ratiaria. In: R. Ivanov (ed.). The Roman Cities in Bulgaria. Vol. II (30 pps, 10 figs);
- V. Dintchev. The municipia of the province of Moesia inferior. – In: L. Vagalinski et al.
(eds) Proceedings of the XXIInd Intern. Congress of Roman Frontier Studies held in Rousse,
Bulgaria (15 pps, 10 figs).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО 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.”, със срок на изпълнение от 2009 до 2013 г., вкл. (одобрен с Решение на
Министерския съвет на Р България от 20.02.2009 г.). Теренна изследователска дейност
през тази година не бе осъществена поради финансови причини. На резултатите от
предходните теренни кампании по проекта на обект „Михнева могила” край с. Добри
дял са посветени обнародваното съобщение в „АОР през 2011 г.” и дадената за печат
статия в „Известия”-та на РИМ Велико Търново (вж. по-горе).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 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).
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- На магистърска дипломна работа на Стела Петрова Стефанова – студент в СУ „Св.
Кл. Охридски”, ИФ, катедра „Археология, на тема „Градските площади в провинция
Тракия (І – ІІІ в.)” (защитена през м. септември, 2012 г.).
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 по конкурс за избор на доцент, обявен (ДВ, бр. 30 от
17.04.2012 г.) за нуждите на секция „Антична археология” на НАИМ – БАН последното
заседание на журито е проведено на 24.09.2012 г.; изборът по конкурса с кандидат гл.
ас. д-р Хр. Прешленов е проведен успешно от НС на НАИМ на 16.10.2012 г.);
- Председател на Научно жури по конкурс за избор на главен асистент, обявен (ДВ бр.
89/11.11.2011 г.) за нуждите на отдел „Фондове” на НАИМ – БАН (изпитът по конкурса
за избора с кандидат д-р Й. Гатев е проведен успешно на 17.02.2012 г.);
- Член на Научно жури за обсъждане на дисертационен труд към катедра
„Изкуствознание” на Националната художествена академия за получаване на
образователната и научна степен „Доктор” (публична защита на дисертационния труд е
проведена на 27.04.2012 г.);
- Член на Научно жури по конкурс за избор на доцент, обявен (ДВ бр. 90/15.11.2011 г.)
за нуждите на секция „Антична археология” на НАИМ – БАН (заключителното
заседание на журито е проведено през м. април, 2012 г.);
- Член на Научно жури по конкурс за избор на главен асистент, обявен (ДВ, бр.
72/21.09.2012 г.) за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства” на Института за
изследване на изкуствата към БАН (изпитът по конкурса с кандидат д-р Ст. Станев е
проведен успешно на 12.12.2012 г.);
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- Член на комисия за оценка на документацията и презентацията на националните
отчети за археологическите проучвания на антични обекти през 2011 г. (27.02 –
02.03.2012 г.);
- Член на комисия за оценка на документацията и презентацията на националните
отчети за теренните обхождания през 2011 г. (09-10.03.2012 г.).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на дисертационния труд „Проблеми на изобразителното изкуство и
архитектурата през късната античност и ранното средновековие: литургично планиране
на баптистериите” на Станислав Станчев Станев, редовен докторант към катедра
„Изкуствознание” на Националната художествена академия за получаване на
образователната и научна степен „Доктор” (рецензията е качена на сайта на
Националната художествена академия през м. март, 2012 г. и е представена на
официалната защита на дисертационния труд на 27.04.2012 г.);
- Доклад по конкурс за избор на доцент (гл. ас. д-р Христо Кръстев Прешленов) за
нуждите на секция „Антична археология” на НАИМ – БАН (докладът е представен на
заседание на Научния съвет на НАИМ – БАН през м. октомври, 2012 г.);
- Становище с Приложение по конкурс за избор на доцент за нуждите на секция
„Антична археология” на НАИМ – БАН (становището с приложението са качени на
сайта на НАИМ на 27.03.2012 г. и са представени на заключителното заседание на
съответното Научно жури през м. април, 2012 г.);
- Доклад по конкурс за избор на главен асистент (д-р Йордан Пеев Гатев) за нуждите на
отдел „Фондове” на НАИМ – БАН (докладът е представен на заседание на Научния
съвет на НАИМ – БАН през м. февруари, 2012 г.).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на поредицата „Разкопки и проучвания”;
- Съставител и редактор на том ХLІ на Известия на националния археологически
институт (Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Георги Кузманов).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция на тема „Източно-балканската преградна линия и комплексът на Хемските
порти”, включена в цикъла публични лекции от програмата за отбелязване на 120годишнината на Националния археологически музей в София (04.05.2012 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Общото събрание на БАН;
- Член на комисията за академична собственост към Общото събрание на БАН;
- Член на Научния съвет на НАИМ.
доц. д-р Гергана Кабакчиева
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки.
- Научен ръководител на разкопки на античната вила и селище към нея при с. Сухаче,
община Червен бряг, с ръководител Соня Лазарова от ВИМ – Плевен;
- Научен ръководител на разкопките на античния кастел Димум, гр. Белене, с
ръководител на разкопките Соня Лазарова от ВИМ – Плевен;
- Научен ръководител на разкопките на късноантичната и средновековна крепост в м.
„Балък дере”, община Ивайловград, с ръководител на разкопките Ивайло Кънев;
- Подготовка на археологическите обекти „Античен град Улпия Ескус и легионен
лагер” и „Античния кастел Димум” за посещение от XXII Международен Лимесконгрес
с изработване на информационни табели (пет за Ескус и три за Димум) и дипляна.
1.2. Други изследователски теми
- „Късноантична вносна и места фина керамика от разкопките на Деултум”. През 2012
г. продължих да работя по изследването на късноантичната керамика от Деултум. За
целта съм издирвала литература по проблематиката, включително и в чужбина.
Подготвям каталога на късноантичната керамика от Деултум;
- „Керамика, стъкло и дребни находки от разкопките на Епископската базилика в
Сандански”. Работих от изследването на керамиката и стъклото. Подготвих научната
обработка на дребните находки, както и тяхната графична документация;
- Проект „Антична вила Армира” за адаптиране на паметника като атрактивен
туристически обект на община Ивайловград (по Програма на МРРБ). Ръководител съм
на проекта.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад на тема „Проучване на ранноримския легионен лагер в Ескус” в
работата на XXII Международен Лимесконгрес в гр. Русе през м. септември 2012 г.;
- Участие в международна конференция на тема „Търговия, търговски връзки и
пътища” с доклад „Внос на фина керамика от северна Африка в диоцезите Тракия и
Дакия през късноримския и късноантичен период”. Конференцията бе организирана от
Американския научен център в София през м. ноември 2012 г.;
- Участие в организирането на XXII Международен Лимесконгрес, който се проведе в
град Русе през м. септември 2012 г.;
- Участие в национална конференция на тема „Културно-историческото наследство.
Състояние и перспективи”, с доклад „Културно-историческото наследство в Дунавския
регион. Състояние и перспективи.” Конференцията бе проведена в БАН през м.
февруари 2012 г.;
- Участие в международна конференция в Благоевград през м. октомври 2012 г. доклад
„Three prehistoric amphibole-bearing (including glaucophane) artefacts from the region of
Ivailovgrad (Eastern Rodopes, Southern Bulgaria), с автори Гергана Кабакчиева, Мария
Гюрова и Руслан Костов.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Г. Кабакчиева. Североафриканска фина керамика в диоцезите Тракия и Дакия (III –
VII в.) – студия, 55 страници. Студията е включена в юбилейния сборник за доц. Георги
Кузманов (= т. .... ИАИ).
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 2012 г.
- Gergana Kabakchieva, Maria Gurova, Ruslan Kostov, Three prehistoric amphibole-bearing
(including glaucophane) artefacts from the region of Ivailovgrad (Eastern Rodopes, Southern
Bulgaria), Proceeding of the conference in Blagoevgrad, October 2012.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Gergana Kabakchieva. „The splendour of the villa Armira” – издание на английски език.
Изд. „Летера”, 2012, ISBN 978-954-516-983-0;
- Гергана Кабакчиева, Соня Лазарова. „Античен и средновековен Димум”. Изд. „Летера
„, 2012. ISBN ISBN 978-954-516-994-6;
- Gergana Kabakchieva, Sonia Lazarova. „Ancient and mediaeval Dimum”. Издание на
английски език. Изд. „Летера”, 2012, ISBN 978-954-516-995-3;
- Гергана Кабакчиева, Соня Лазарова. „Античния кастел и митница Димум (град
Белене, Плевенска област). Изд. „Летера”, 2012, ISBN 978-954-516-992-2;
- Gergana Kabakchieva, Sonia Lazarova. „Ancient Military Fort and Customs Dimum
(Belene Town, Pleven Region)”. Издание на английски език. Изд. „Летера”, 2012, ISBN
978-954-516-993-9.
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания
- Статия във вестник „Посоки” за проучванията на античен Димум;
- Интервю в Бегенес за изследването на античните градове и военни селища в района на
Долен Дунав;
- Интервю във вестник „Марица” за антична вила „Армира”, културно-историческото
наследство в община Ивайловград и развитието на туризма.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Координатор от българска страна в международния проект „Животът в античните
селища по Долен Дунав I – VI в.”, който се реализира в рамките на ЕБР България –
Румъния;
- Участие в реализирането на международен проект „Някои аспекти на културата на
най-ранните римски военни селища по Долен Дунав”, който се изпълнява по ЕБР
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България – Полша. Подготвила съм част от каталог на новооткритата ранна керамика
от разкопките в Ескус.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Международната асоциация за изучаване на античната керамика RCRF.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- През м. февруари 2012 г. изнесох три лекции в рамките на образователната сесия на
Асоциацията на екскурзоводите в България.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти.
- Научен ръководител на редовен докторант Надежда Иванова, която подготвя
дисертация на тема „Амфорите от римската епоха в провинция Тракия”.
4.2. Лекции в чужди университети
- През м. декември 2012 г. изнесох две лекции в Университета в Амиен, Франция.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Писмено становище за защитата на дисертацията на Евелина Тодорова, докторант в
СУ, катедра „Археология” на Историческия факултет на тема „Амфорите от
територията на България (VII – XIVв.).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- През м. април 2012 г. изнесох публична лекция на тема „Античният град Улпия
Ескус” в рамките на честването на 120 години от основаването на Националния
археологически музей;
- На 06.05.2012 г. бях гост в предаване на БНР, Програма „Христо Ботев”, на тема
„Културно-историческото наследство и туризма в България”;
- На 11.05.2012 г. участвах в образователно предаване на БНР, Програма Христо Ботев
на тема „Стъклото – древно и съвременно”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка на изложба в Улпия Ескус във връзка с посещение от XXII международен
Лимесконгрес.
- Подготовка на изложба, с материали от разкопките на античния кастел Димум, в
Белене във връзка с посещение от XXII международен Лимесконгрес.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- Член на Научния съвет на НАИМ;
- В продължение на осем месеца (от м. април до м. декември 2012 г.) замествах
ръководителя на Секцията по антична археология доц. Кръстина Панайотова.
10. НАГРАДИ
- През м. февруари 2012 г. бях наградена от Асоциацията на екскурзоводите в България,
с избиране за почетен член на Асоциацията.
доц. д-р Евгения Генчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на разкопките по проекта „Римски военен лагер и ранновизантийски
град Нове” през периода от 25.07 – 15.09.2012 г. Проектът е съвместен с Варшавския
и Познанския университет – Полша и се реализира на базата на подписани
дългосрочни договори, последният от които е за периода от 2011 до 2015 г.
Разкопките се проведоха на изследваните сектори – източна крепостна стена, сектор
Х – легионни терми и сектор ХІІ – бараките на І кохорта. 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.”;
- Обработка на дребните метални предмети от сектор ІV – валетудинариум Нове;
- Участие в реализацията на проект по оперативна програма „Регионално развитие”:
„Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римския военен лагер и
ранновизантийски град Нове”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в ХХII Лимес-конгрес в Русе – септември 2012 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Е. Gencheva. Roman Military Equipment from the Bulgarian Lands (1st – 3rd C. AD). – In:
The Lower Danube Roman Limes (1st- 6th C.AD). Sofia, 2012, 83 – 119; ISBN 978-9549472-16-5.
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2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
- E. Gencheva. The Everyday Life of the Roman Legionary on the Lower Danube. The
Catalogue of the Exhibition. Ruse, 2012; ISBN 978-954-476-057-1.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител на съвместен проект за археологически проучвания на римския военен
лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Варшавския университет (Полша).
Новият петгодишен договор от 2011 до 2015 г. е за обработка на материалите от
разкопките и пълна публикация на обекти ХІ – принципии и Х – жилище на трибуна на
военния лагер Нове край Свищов, както и за започване на проучванията в сектор ХІІ –
бараки на І кохорта; към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”;
- Ръководител на съвместен проект за археологически проучвания на римския военен
лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Университета „Адам Мицкиевич”,
Познан (Полша). Подписаният петгодишен договор от 2011 до 2013 г. е за завършване
на разкопките и обработка на материалите за пълна публикация на обекти Х (полски) –
епископска базилика и резиденция и VІІІА – вила екстра мурос на военния лагер Нове
край Свищов; към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс по антична археология, 2012 – 2013 г. Пловдивски университет – 75 часа.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на трима докторанти: 1 – редовен и 2 – на свободна подготовка.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза на материали, предоставени от ГДБОП;
- Рецензия на М. Даскалов за придобиване на научното звание „доцент”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на „Археология”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Събиране на материалите и изготвяне на изложбата „Всекидневният живот на
римския легионер на Долен Дунав”, Русе, 2012.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Научния съвет на НАИМ.
доц. д-р Христо Прешленов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месец юли-октомври ръководих планирани археологически разкопки в
Национален археологически резерват „Деултум-Дебелт” на обект „Античен град”,
подобект 03 „Обществена сграда”. Финансиране: МК, ИМ Средец и участие на
студенти от СУ и ПУ (към проекти „Римска провинциална култура в българските земи
през І – ІІІ в.” и „Материална култура в българските земи през късната античност (ІV начало на VІІ в.)”).
1.2. Други изследователски теми
- „Езичници и християни по Югозападното Черноморие на провинция Скития, Втора
Мизия и Хемимонт”. Събрах и обработих данни за съдбата на езическите храмове и
реминисценции в погребалния обред през късноантичната епоха (към проект „Антична
култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.);
„Материална култура в българските земи през късната античност (ІV – начало на VІІ
в.)”);
- „Мобилност на градското население по Българското Черноморие (ІV в. пр. Хр. – ІІІ в.
сл. Хр.)”. Обработих епиграфските данни за произхода, социалния и професионалния
статус на мигрантите, причините и поводите за мобилност (към проект „Антична
култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в.)”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- ХХІІ International Limes Congress. Ruse, Bulgaria, 6 – 11 September 2012; участие с
доклад: „Untersuchungen der frühbyzantinischen Verteidigungslinie im östlichen HaimosGebirge (Eminska planina)”;
- Международна конференция „Communication and Commerce in the Balkans from
Alexander the Great to Alexander Battenberg”. Sofia, 25-26 October 2012; участие с доклад:
„Places, instruments and artefacts of the exchanges along the Southwestern Black Sea coast in
the Roman period”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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 2012 г.
- Hr. Preshlenov. Die südwestliche Schwarzmeerküste in den orbis Romanus: Orte und
Instrumente des Austausches. – In: D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba, O. Bounegru
(ed.). Pax Romana: Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des
römischen Kaiserreichs Akten der Tagung in Varna und Tulcea 1.-7. September 2008.
Parthenon. Kaiserslautern, 2012, 155-174. ISBN 978-3-942994-01-9;
- Hr. Preshlenov. Karel Škorpil (1859-1944). – In: St. Heid, M. Dennert (Hrsg.).
Personenlexikon zur Christlichen Archälogie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. Bis 21.
Jahrhundert, 2 Bd. Schnell&Steiner. Regensburg, 2012. ISBN 978-3-7954-2620-0;
- Hr. Preshlenov. Ivan Velkov (1891–1958). – In: St. Heid, M. Dennert (Hrsg.).
Personenlexikon zur Christlichen Archälogie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. Bis 21.
Jahrhundert, 2 Bd. Schnell&Steiner. Regensburg, 2012. ISBN 978-3-7954-2620-0;
- Hr. Preshlenov. Velizar Velkov (1928–1993). – In: St. Heid, M. Dennert (Hrsg.).
Personenlexikon zur Christlichen Archälogie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. Bis 21.
Jahrhundert, 2 Bd. Schnell&Steiner. Regensburg, 2012. ISBN 978-3-7954-2620-0.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Хр. Прешленов. Фортификационни съоръжения в Несебър (северен сектор). – В: Ст.
Станев, В. Григоров, Вл. Димитров (съст., ред.). Изследвания в чест на Стефан
Бояджиев. НАИМ – БАН. София, 2011, 295-312. ISBN 978-954-9472-11-0;
- Hr. Preshlenov. Mesambria Pontica in orbis Romanus. – In: R. Ivanov (ed.). Roman Cities
in Bulgaria. Akad. Publ. House „Prof. M. Drinov”. Sofia, 2012, 493-536. ISBN 978-954-322507-1;
- Hr. Preshlenov. Barrier and Corridor. The Southwest Black Sea Coast as a Cross-Border
Region of the Imperium Romanum. – In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (ed.). The
Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD). NAIM-BAN. Sofia, 2012, 43-62. ISBN 978954-9472-16-5;
- Хр. Прешленов. Археологически проучвания в северната градска зона на Деултум през
2011 г. – В: М. Гюрова, П. Димитров, Г. Иванов, Е. Анастасова, М. Дамянов, И. Чолаков,
А. Аладжов, Г. Нехризов (ред.). – Археологически открития и разкопки през 2011 г.
НАИМ – БАН. София, 2012, 255-257. ISSN 1313-0889.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
- Теренна археологическа практика на студенти от СУ и ПУ в НАР „Деултум-Дебелт”,
юли-октомври 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на работна експертна група за изработване проект на Наредба за реда за
опазване на културните ценности при въоръжени конфликти и природни бедствия в
МК;
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- Член на 2 междуведомствени комисии за оценка на проучването, културноисторическата стойност и опазването на археологически обекти по автомагистрала
Струма и в общ. Петрич.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на РП;
- Член на редколегията на ГНАМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична академична лекция „Югозападното Черноморие в orbis Romanus.
Интеграция на пространства и общности” в НАИМ – БАН, 14.11.2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на изложба „Деултум – градът на римските императори” в
НАИМ – БАН, 14.12.2012 – 14.03.2013 г.
гл. ас. д-р Марио Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 19.03.2012 г. – 23.09.2012 г. – научен ръководител на археологическо проучване на
обект „Метростанция 8-II, Изток” във връзка с реализацията на проект „Античен
културно – комуникационен комплекс Сердика”, финансиране – „Метрополитен” ЕАД.
1.2. Други изследователски теми
- Римска надгробна пластика в провинция Тракия и Долна Мизия; римски и
късноантични терми и балнеуми от територията на Тракия, Сердика I – VI век.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международна научна конференция „The Edict of Serdica (311 AD): Concepts
and Realizations of the Idea of Religious Toleration”, София, 27-28 април 2012 г. Доклад
на тема „The Site of the Council of Serdica: Some New Archaeological Evidence”.
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 2012 г.
- М. Иванов. Ранноримска есхара от Сердика. – Археология, 2012, кн. 1, 76-81.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- М. Иванов. Сердикийският събор и мястото на неговото провеждане. Опит за
археологическа идентификация. Годишник на националния археологически музей,
2012, т. 12;
- М. Иванов. Terra sigillata от Serdica. Известия на националния археологически
институт, 2013, т. XLI.
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 2012 г.
- M. Ivanov. Serdica (I – VI c. AD). Main Results of Archaeological Excavations 2010-2012
in Sofia. International Conference „Urban Reinventions through three Millennia”, Vienna, 27
– 29 January 2011. Vienna, 2013.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- М. Иванов. Социална и културна принадлежност в провинция Тракия според
надгробните паметници. – В: Cherakleous Soteros Thasion. Изследвания в чест на Иля
Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико
Търново, 2012, 743-757;
- 102 статии в енциклопедичния справочник „Tabula Imperii Romani, K35/2 –
Philippopolis”, ed. R. Ivanov, Sofia 2012.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICOMOS.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна теренна практика на 8 бакалаври и магистри от специалност Археология на СУ
„Св. Климент Охридски”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична лекция на тема „Възникване и развитие на Сердика през I – VI век според
последните археологически проучвания”, 11 май 2012 г.;
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- Изготвяне на 14 броя информационни табели на български и английски език за
археологическия комплекс „Античен комплекс Сердика”, София.
д-р Румяна Милчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа върху монографично изследване „Остотеки с гирляндна украса от долината на
Средна и Долна Струма”. През 2012 г. подготвих следните глави: „Поява и
разпространение на гирляндните остотеки”; „Ателиета”; „Гирляндните остотеки в
контекста на гробните паметници от областта. (Към проект на САА „Римска
провинциална култура в българските земи”);
- Изпълнител на научен проект „Надгробна пластика от долината на Средна Струма”.
Резултати: научна обработка на надгробните плочи с портретни изображения от
колекцията на Б. Радев в НИМ – София (част от монографично изследване). (Към
проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Р. Милчева. „Портретна статуя на император Септимий Север”. – Археология год. LII,
2011, 2, 117-122 (ISSN 0324 -1203).
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Р. Милчева. „Остотеки с портретни бюстове от долината на Средна Струма” – за сп.
Археология (11 стр.)
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- R. Milcheva. Roman portrait sculpture from the Lower Danube Moesian limes. – In: L.
Vagalinski et al. (eds) The Lower Danube Roman Lines (1st – 6th C. AD). Sofia, 2012, 159194, ISBN 978-954-9472-16-5.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в четири междуведомствени комисии за оценка на проучването, културноисторическата стойност и опазването на обекти в Стара Загора, с. Дяково, община
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Дупница (ЛОТ І от км 320+840 до км 321+100), Пловдив и с. Нефела, Врачанско, като
представител на НАИМ;
- Член на комисия, извършваща инвентаризация на наличния библиотечен фонд.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено представена експертна оценка на мъжка глава от фонда на РИМ – Русе.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за сп. Тема (бр. 5, 2012).
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II.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ
Основни научни проекти на секцията:
• „Славяни и прабългари”; ръководител – доц. д-р В. Григоров; финансиране от
бюджета
• „Стари български столици”; ръководител – доц. д-р М. Ваклинова;
финансиране от бюджета
• „Българските земи през XV – XVII в.”; ръководител – доц. д. и. н. Н. Овчаров;
финансиране от бюджета
• „Средновековният български град и село”; ръководител – доц. д-р 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 Ахтопол –
Агатополис, м. юни 2012. Проект за проследяване и разкриване на крепостната стена на
античния и средновековен Агатополис, както и за разработване на дългосрочна
програма за социализация и адаптация на архитектурните останки. Работено е в три
сектора и са открити 36 находки. Зам. ръководители: Елена Василева и гл. ас. Андрей
Аладжов;
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на крепостта Перистера в
гр. Пещера, във връзка с изпълнение на проект по мярка 3.1 на МРРБ. Юли 2012 г.
Финансиране: Община Пещера;
- Научен ръководител на археологическото проучване на крепостта Калиакра, август
2012. Разкопките се проведоха на Църква №2 във Вътрешния град на Калиакра.
Проучени са общо от двете години 157 гроба с голям брой накити от ХІІІ- ХІV век.
Разкрита е сграда между Църква 1 и Църква 2. Направено е антропологично проучване
на костите от некропола и полева консервация. Зам. ръководители: Елена Василева и
Яна Димитрова. Финансиране: МК и Община Каварна;
- Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско октомври –
ноември 2012 г. Продължи проучването на църквата Св. Илия в центъра на крепостта и
на манастирския комплекс около нея, който е от ХV – ХVІІ в. Финансиране: Столична
програма Култура чрез Сдружение САПЕЗАП „Копам БГ”. Научни ръководители: Бони
Петрунова и Николай Овчаров.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Организатор и участник в 51НАК в гр. Бургас, Доклад: „Крепостта Калиакра,
проучвания 2010-2011 г.”, 29 май – 1 юни 2012 г.;
- Конференция за опазване на културното наследство, Пловдив, 19 май 2012 г. Доклад:
„Консервация и социализация на средновековни крепости в България”;
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- Международен Български форум. Корени, историческо развитие и културно
наследство на българската цивилизация, 22-25 октомври 2012 г. във Варна;
- Организатор и участник в Декемврийски четения в памет на Златка Генова, 13-14
декември 2012 г. в София, Доклад: „Некрополът на село Голям Дервент” (в съавторство
с Яна Димитрова);
- „Пътуване към България” – Трета национална конференция по археология, история и
културен туризъм, Шумен, 17 – 19 май 2012 г., Доклад: „Слово за Рашо Рашев”;
- „Странджанското крайбрежие между Маслен нос и Резово – проблеми на историята,
културата и туризма”, 12 – 14 октомври 2012 г. Доклад: Античната и средновековна
крепост Агатополис (в съавторство с Цоня Дражева).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Яна Димитрова. Крепостта Лютица до Ивайловград. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2011, 450-452. ISSN 1313-0889;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Църква № 2 на Калиакра. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2011, 455-456. ISSN 1313-0889;
- Бони Петрунова, Николай Овчаров, Веселина Георгиева, Филип Петрунов. Крепостта
Урвич до с. Кокаляне, Софийско – В: Археологически открития и разкопки през 2011
г., 2011, 452-455. ISSN 1313-0889;
- Бони Петрунова, Е. Василева. Археологическо проучване на обект №12 в землището
на с. Калипетрово, Община Силистра. – В: Археологически открития и разкопки през
2011 г., 2011, 503. ISSN 1313-0889;
- Бони Петрунова. Издирвания на археологически обекти по трасето на обходен път
Габрово, км 10+940 – 30+670. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г.,
2011, 522. 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 2012 г.
- Б. Петрунова. Археологически и нумизматични данни за крепостта Перистера на
хълма Света Петка в град Пещера. – В: Известия на НАИМ, ХL, 2012. IN HONOREM
PROFESSORIS Димитър Овчаров, София 2012, 215-237 ISSN 0323-9535
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Б. Петрунова. Богатствата на Калиакра, изд. Славена, ISBN978-954-579-941-9, Варна
2012 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- „Крепостта Урвич до с. Кокаляне, проучвания 2011 г.” – лекция пред студенти и
преподаватели от НБУ, 15 март 2012 г.;
- Курс лекции „Археология на българските земи ХV-ХІІ в.”, 30 часа в Пловдивски
Университет, ІV курс, Специалност Археология, от 6 април 2012 г.;
- Курс лекции „Методи на полевата археология”, 30 часа, Шуменски университет,
зимен семестър, ІІІ курс, специалност археология;
- Курс лекции „Археология на българските земи ХV-ХІІ в.”, 30 часа Шуменски
университет, от 17 октомври 2012 г., ІІІ курс, специалност археология.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант Мария Пашова, тема „Луксозната керамика
в България през ХІІІ-ХІV в.”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за определяне граници и режими на крепостта „Боженишки Урвич”
до гр. Ботевград, 2-4 април 2012 г.;
- Член на СТП;
- Експерт-археолог в проект на община Костенец „Развитие на културното наследство
на община Костенец…” по ОПРР 2007-2013;
- Член на работна група по инфраструктурни проекти към НАИМ;
- Член на комисия към ССА за приемане на отчетите за теренни археологически
проучвания проведени през 2011 г.;
- Член на комисия за провеждане на изпит – докторантски минимум по специалността
на Христо Кузов, докторант на свободна подготовка в САА към НАИМ, 09.05.2012 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Председател на теренна комисия за проверка на резултатите и методологията на
проучване на обект „Средновековен манастир в м. Кирика, НИАР Мадара”, 19 – 21.10.
2012 г.;
- Член на научно жури за провеждане на изпит за главен асистент за нуждите на ССА
(НАИМ), 27.02.2012 г.;
- Член на научно жури за провеждане на изпит- докторантски минимум по
специалността на Павлина Илиева, докторант на свободна подготовка в САА, НАИМ,
10.12.2012 г.;
- Член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност
„професор”, за нуждите на научната група при РИМ-Варна, отдел Археология, раздел
Средновековна археология. 17 януари 2012 г.
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.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Автор и водещ на предаването за българската археология „Копам БГ” на телевизия
АЛФА. Заснети и излъчени три предавания през април – май 2012 г.;
- Пресконференция в БТА за археологическите проучвания на крепостта Урвич до с.
Кокаляне, 07. 11. 2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Създаване на експозиция „Лютица – забравеният град” в ГИМ Ивайловград, 19 – 22
март 2012 г.;
- Участие в създаването на експозицията и в официалното откриване на ГИМ Царево,
06.12.2012 г.;
- Участие с находки и постери в изложбата „Археология 2011”, 14.02.2012 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник-директор на НАИМ;
- И. д. директор за периода 21-24 февруари 2012 г.;
- И. д. директор за периода 12-16 март 2012 г.;
- И. д. директор за периода 06. Септември – 25 октомври 2012 г.;
- Член на Директорския съвет на НАИМ – БАН;
- И. д. директор за периода 26 октомври до 30 ноември 2012 г.;
- Член на научния съвет;
- Член на Съвет за теренни археологически проучвания;
- И. д. директор за периода 04 до 31 май 2012 г.
гл. ас. д-р Андрей Аладжов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Редовни археологически проучвания на обект Кулата – Градот, гр. Ракитово.
Разкопките се проведоха през месец юни. В резултат на тазгодишните проучвания се
разкри притвора на църквата, както и скални площадки на север от църквата. Бяха
разчистени две помещения, долепени до вътрешното лице на крепостната стена;
- Редовни археологически проучвания в Плиска – обект Кръгла каменна площадка –
през месеците юли, част от август и септември. В резултат на тазгодишните проучвания
се разкриха съоръжения в северната и западната периферия на площадката, найважното от които се оказа двойна яма, на дъното на която бяха депонирани 20 стъклени
плочки, шест от които двойни с инкрустирани златни човешки фигури;
- Редовни археологически разкопки на обект Западна порта на Сердика, проведени през
месеците септември и октомври, с финансиране по проект към столична община. През
този сезон се разкри цялата площ на градското пространство във вътрешността на
крепостта в този парцел. Проучени бяха жилищни и култови сгради и крепостни
съоръжения. Сред най-важните открития беше допроучването на т. нар. базилика с
подова мозайка;
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- Теренни археологически издирвания по трасето на проектирания газопровод Набуко,
ревизия Е, участък №2 с дължина 50 км в землището на общините Сунгурларе и
Върбица, области Бургас и Шумен, проведени през месец октомври. В резултат на
обходите са регистрирани 2 археологически паметника - надгробни могили;
- Теренни археологически издирвания по трасето на проектирания газопровод Южен
поток, участък №6 с дължина 80 км в землището на общините Ветрино, Нови Пазар,
Хитрино, области Варна и Шумен, проведени през месец ноември. В резултат на
обходите са регистрирани 26 археологически паметника, сред които надгробни могили,
селища и сгради.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад на тема Приложение на ГИС и дистанционните изследвания при
археологически теренни издирвания, изнесен през месец май на международна ГИСконференция;
- Доклад на тема Приложение на географските информационни системи за проучване
на археологически обект Плиска, изнесен на Трета национална конференция по
археология, история и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 17 – 19 май
2012 г.;
- Доклад на тема Приложение на ГИС за археологически проучвания по трасето на
газопровод „Южен поток”, изнесен на конференция Деня на ГИС, проведена в София
на 15 ноември.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Станилов, А. Аладжов. Кръгла каменна площадка – Северна периферия. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 388-389. ISSN: 13130889;
- А. Аладжов, Е. Иванов. Археологически разкопки на средновековна църква в
местността Кулата-Градот, гр. Ракитово. – В: Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 473-475. ISSN: 1313-0889;
- И. Борисова-Кацарова, А. Аладжов. Западна порта на Сердика. – В: Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 322-325. ISSN: 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод Набуко, сектор 2. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 585-586. ISSN: 1313-0889;
- А. Аладжов. Издирвания на археологически обекти по трасето на Път І-1 (Е79),
обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512. – В: Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 517. 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 2012 г.
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- А. Аладжов, С. Стаменов. Приложение на географските информационни системи за
проучване на археологически обект Плиска. – В: Пътуване към България. България в
световното културно наследство.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- А. Аладжов, И. Борисова-Кацарова, С. Горянова. Западната порта на Сердика. София,
2012 (на български и на английски).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за определяне на граници и режими на обект Кулата-Градот – гр.
Ракитово;
- Член на комисия за определяне на граници и режими на обект Външен град на Плиска
– гр. Каспичан.
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, радио BTV, телевизии Канал
Едно, BTV, Нова Телевизия.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на секция Средновековна археология.
доц. д. и. н. Николай Овчаров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месец юни заедно с 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,
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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 2012 г. отново дадоха резултати по отношение на богатия некропол, който се
развива край двата храма. През този сезон нашите проучвания бяха насочени към
приключване и гробовете бяха доста по-малко. Безспорно най-интересни са
погребенията с регистрирани отклонения и обичаи против вампирясване от ХVІ-ХVІІ в.
Също така успяхме да проучим оцелели части от манастирската архитектура западно от
католикона „Св. св. Петър и Павел” и източно от „Св. Иван Рилски”. Реално в края на
годината приключи и пълната консервация и реставрация по спечеления от Община В.
Търново голям европейски проект, което е и финал на нашите петгодишни проучвания.
- 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 източната и североизточната част на
Акропола. Целта бе да се продължи проучването на градоустройството и
проследяването на фортификационните съоръжения и жилищната архитектура от
Античността и Средновековието. Както обикновено, в дълбочина се откриват находки
от халколита, къснобронзовата и ранножелязната епоха. Най-важно през 2012 г. е
регистрирането за пръв път на сграда, изсечена в периода на халколита. Тя бе разкрита
с помощта на нашия консултант доц. Явор Бояджиев. Други важни структури от
ранните периоди бяха разкрити в североизточната част на Акропола. Сред тях е глинен
олтар от ранножелязната епоха, продължаващ линията от каменни олтари,
засвидетелстван през миналите сезони. Друга находка там е поредният античен храм с
няколко десетки преносими олтари. Той е съществувал в края на езичеството и е бил
осквернен през ІV в. при приемането на християнството. 2012-та година бе богата на
находки основно от Античността и Средновековието. От изток се завърши проучването
на големия некропол от ХІІІ-ХІV в. Интересни са двете добре оформени гробници и
поредния гроб на майка с дете. Сред находките несъмнено блести съкровището от 12
златни и 7 сребърни монети от ХІV в. Те са на императорите Андроник ІІ и Андроник
ІІІ, както и на Република Венеция. Съкровището е положено в земята към началото на
60-те години на ХІV в. и е свързано с превземането на Перперикон от османските
турци;
- През месец октомври заедно с доц. Бони Петрунова проведохме разкопки на
крепостта Урвич край с. Кокаляне, Софийско. Това е втори сезон след
тридесетгодишно прекъсване на археологическите проучвания и отново се финансира
от Столична община. Продължи разкриването на части от манастирския комплекс от
ХV-ХVІІІ в., който се е развил край някогашната крепостна църква „Св. Илия”.
Проучени са нови части от оградата, трапезарията със складови помещения от запад,
както и част от килиите от юг. Направиха се важни изводи за функционирането на
манастира и за неговата гибел в края на ХVІІ в. Вероятно това се е случило след
Чипровското въстание, когато значителни части от Западна България са пострадали от
наказателните акции на турците.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна кръгла маса за консервацията и реставрацията на културноисторическите паметници от Балканите, Пловдив, май 2012;
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- Декемврийски четения в НАИМ – БАН, декември 2012.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
- Редовни археологически разкопки на Перперикон. – Археологически открития и
разкопки през 2011 г. София, 2012 (със Здравко Димитров и Даниела Коджаманова);
- Археологически проучвания в търновския манастир „Св. св. Петър и Павел” –
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012 (с Хитко Вачев);
- Археологически проучвания в крепостта Урвич до с – Кокаляне край София. –
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012 (с Бони Петрунова);
- Новооткрит печат с изображение на лъв от Перперикон и въпроса за
средновизантийския период на скалния град. – В: Сборник в чест на 80-годишнината на
проф. Д. Овчаров, С. 2012 (=Известия на Националния археологически институт с
музей, 40), 167-176.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Пътешествие из страни на орли и замъци. Пловдив, 2012, Издателство „Хермес”, 143
с. (с Ути Бъчваров).
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 45 статии в редовната ми ежеседмична страница за археологията и културноисторическото наследство в съботния брой на „Стандарт”;
- Общо около 300 цели страници, отделни съобщения и интервюта във вестниците
„Труд”, „24 часа”, „Стандарт”, „Сега”, „Новинар”, „Дума”, „Телеграф”, 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.
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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 РБългария;
- 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;
- През м. ноември съм избран за действителен член на Българската академия на науките
и изкуствата (БАНИ).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на изпълнителния съвет по провеждане на кампанията „Чудесата на България”
на в-к „Стандарт”;
- Участие във втора експедиция в Централна Азия – Република Бурятия и Република
Монголия с изнасяне на лекции в Улан Уде и Улан Батор, юли 2012;
- Участие в Международния събор на българите по света на гроба на хан Кубрат в
Малая Перешчепина, Украйна, август 2012;
- Около 200 интервюта, репортажи и участия в предавания по БНТ, БТВ, НТ, 7 дни, Тв
7, Европа, Евроком, ББТ, МСат, Планета, различни локални канали;
- Почетен Председател на ІХ борса за културно-исторически туризъм, Велико Търново,
април 2012;
- Участие в Делюви дни, Златоград, септември 2012;
- Участие в европейски проект по ФАР за реставрация и изграждане на Перперикон,
община Кърджали;
- Участие в разработването на европейски проект за експонирането на Велики Преслав
заедно със ст. н. с. Маргарита Ваклинова, община Велики Преслав;
- 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 културноисторически ценности заедно с Асен Сираков и Чавдар Стефанов;
- Съуправител на сдружение „Перперикон-Мелпомена”, организиращо ежегодния
фестивал „Перперикон”, през юни 2012;
- Член на управата на сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи”;
- Зам. председател на сдружение „Тракийски туристически район”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Откриване на две нови витрини в РИМ – Кърджали, посветени на резултатите от
последните проучвания на Перперикон, октомври 2012.
доц. д-р Живко Аладжов
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ж. Аладжов. Научен ръководител на проект Археологическо проучване на
средновековната крепост Маркели.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в Проект на ССА „Средновековни столици”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- В Третата национална конференция по археология, история и културен туризъм,
Шумен, 17 – 19 май 2012 г. Със съобщението „Новооткрит медальон със знаци от
Велики Преслав”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Ж. Аладжов. Велики Преслав. Улица южно от Патриаршията. – Българска археология
2011 – каталог към изложба. София 2012, 58-59;
- Ж. Аладжов. Велики Преслав. Улица южно от Патриаршията. Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 400-402, ISSN: 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Ж. Аладжов. „Новооткрит медальон със знаци от Велики Преслав. В Материали от
Третата национална конференция по археология, история и културен туризъм, Шумен,
17-19 май 2012 г.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
- Ж. Аладжов. Ролята на крепостта Блесна в историята на Тракия през ХІ – ХІІІ в. – В:
Тракия и Хемимонт, т. 3.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ж. Аладжов. Ръководство на дипломна работа – бакалавърска теза в НБУ.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на ОС на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмена рецензия на научен проект „Ранно християнство в Североизточна Тракия.
Раннохристиянската (ранновизантийската) базилика на Маркели край Карнобат”към
БУ.
доц. д-р Валери Григоров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване на обект: „Плиска, Дворцов център – изток (сектор,
разположен източно от Цитаделата)”. Научен ръководител доц. д-р В. Григоров.
Времетраене на теренната работа – 2 месеца. Проучена бе площ от 300 кв. м. Разкрити
са над 20 археологически структури (6 жилища, 5 ями, 1 пещ, 2 огнища, 1 печка, 2
гроба, части от каменна настилка и др.). Инвентирани са 78 находки. Финансиране:
Министерство на културата и РИМ-Шумен;
- 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 2011 г. от обект:
Плиска, Дворцов център – изток. Без финансиране. Целта е да се подготви цялостно
публикуване на резултатите;
- Консултант на проект за консервация и експониране на разкритите през 2009-2011 г.
архитектурни останки на обект Койчово кале до Панагюрище. Без финансиране.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
- Декемврийски четения; Научна конференция организирана от НАИМ – БАН. Изнесен
доклад на тема: Дискусия за прехода между античността и средновековието и за
хронологичните рамки на „средните векове”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
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- В. Григоров. Археологическо проучване на Островския вал до Кнежа. – Археология,
2, 2011, 128-136;
- В. Григоров. Късноримска крепост на връх Боровец до град Правец (разкопки през
2008-2009 г.) – В: Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. София, 2011, 57-76;
- В. Григоров. Ранновизантийска крепост в местността Койчово кале до Панагюрище
(разкопки през 2009-2011 г.) – В: Известия на Националния археологически институт,
XL, 2012, In Honorem professoris Димитър Овчаров, 51-80;
- В. Григоров. Плиска „Дворцов център-изток” (разкопки през 2011 г.) – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 385-388;
- В. Григоров, Г. Абдулов, Л. Тодорова. Койчово кале до Панагюрище. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 436-438.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- В. Григоров. Дискусия за прехода между античността и средновековието и за
хронологичните рамки на „средните векове” – в сп. Археология кн. 2 за 2012 г.
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. Поради липса на финансиране не е извършвана никаква
дейност.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на жури във връзка със защитата на Галина Стефанова Грозданова, редовен
докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”. Като член на журито съм изготвил рецензия;
- Член на жури за провеждане на изпит за конкурс за редовна докторантура за нуждите
на ССА;
- Член на жури за провеждане на изпит за конкурс за редовна докторантура за нуждите
на катедра археология в СУ;
- Член на комисия за приемане на етап от проучване/наблюдение във връзка с
осъществяването на КР и СД по проект „Адаптиране на паметниците на културноисторическото наследство за развитие на туризма в община Разлог”;
- Член на комисия за определяне на границите и режимите на ползване на
археологическия паметник „Крепостта Урвич” (до София).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”.
- Член на редакционната колегия на Bulgarian e-Journal of Archaeology/Българско есписание за археология;
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- Редактор на юбилеен сборник в Известия на Националния археологически институт,
XL, 2012, In Honorem professoris Димитър Овчаров.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- 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 Научния съвет на НАИМ.
доц. д-р Методи Даскалов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Наблюдение на изкопни работи по трасето на АМ „Хемус” (КМ 0+000 – 8+460); април
2012, Финансиране по договор на НАИМ и АПИ;
- Редовно археологическо проучване на „Античен и средновековен град Анхиало” – м.
Палеокастро, гр. Поморие (юли-август 2012), Финансиране – община Поморие и ИМПоморие;
- Археологическо проучване на п-ов Урдовиза, гр. Китен (септември – декември 2012),
Финансиране – бюджет на Р България по програма „Виа Понтика”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Принос към християнската топография на Южното Черноморие (ІV – ХІV в.). – В:
Тракия и Хемимонт, т. ІІ (под печат), (26 650 знака, 9 образа);
- Метални принадлежности към облеклото (коланни токи и накити към колана) от VІVІІ в. от Видинско. – „Видински сборник”, т. ІІ, (14 600 знака, 2 табла с образи).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Колани и коланни украси от VІ – VІІ в. (от днешна България и съседните земи), 192
стр. текст и 112 стр. с илюстративен материал: 88 образа и 17 карти.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции:
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- ПУ „Паисий Хилендарски”; 45 учебни часа; ІІІ курс, „Археология на Великото
преселение на народите”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен консултант на докторант на самостоятелна подготовка Боян Тотев Иванов в
Катедра Археология на ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Експерт на НАИМ в Междуведомствена комисия за определяне на граници и режими
на археологически обект на нос Акра, гр. Черноморец, Бургаска обл.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Пресконференция и интервюта пред местни и централни медии за разкопките в гр.
Поморие;
- Пресконференция и изяви за регионални и национални медии за разкопките в гр.
Китен.
гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Плиска, обект Кръгла каменна площадка, научни ръководители: Андрей Аладжов,
Станислав Станилов, зам.-ръководител.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Е. Коматарова-Балинова. Сравнительная характеристика элементов погребального
обряда биритуальных могильников нижнедунайского населения и салтово-маяцкой
культуры. – В: Степи Европы в эпоху средневековья. Издание Донецкого
национального университета. Донецк, 2012, 135 – 165, ISSN 2079-1658;
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- Е. Коматарова-Балинова, К. Клисуранов. Към разбирането на биритуализма и обреда
на кремацията по примерите на некрополите Разделна, Девня 3 (България) и Сухая
Гомолша, Красная Горка (Украйна). – В: Салтово-маяцка археологiчна культура:
проблеми та дослiдження, Вип. 2. Харкiв, 2012, 37 – 44, 115 – 116, ISBN 978-966-256220-0.
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Е. Коматарова-Балинова. Хокери и псевдохокери от биритуалните некрополи в
Североизточна България: Възможности за интерпретация. – В: Салтово-маяцка
археологiчна культура: проблеми та дослiдження, Вип. 3. Харкiв;
- Е. Коматарова-Балинова. Первое болгарское царство. – В: Энциклопедия “Древняя
Русь в средновековом мире”. Москва.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- E. Komatarova-Balinova. Asparuh’s bulgars and severs: archaeological versus historical
evidences. Archeologia Bulgarica.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Разкопки на средновековно селище и некропол при с. Криничное, Измаилски район,
Одеска област, Украйна, научен ръководител: Вячеслав И. Баранов (Национална
академия на науките, Киев, Украйна), участие като консултант.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в Междуведомствена комисия за определяне на охраняеми зони, граници и
режими на паметници, обект Кулата градот, община Ракитово, област Пазарджик,
научни ръководители: Андрей Аладжов, Емил Иванов;
- Членство в работната група по организацията на Третия международен конгрес по
българистика, май 2013, Организатор: СУ “Св. Климент Охридски”, партньор:
Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.
ас. д-р 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.
Велики Преслав. Срок: юли – август 2012 г.; финансиране: по договор между НАИМ и
Министерство на културата. Проучени са терени на югоизток от базиликата, за
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установяване характера на по-ранното и по-късно обитаване. Разкрити са няколко
жилищни и стопански постройки, както и производствени съоръжения край тях –
всички от края на X – началото на XI век.
1.2. Други изследователски теми
- Участник в 3-годишен изследователски проект на тема „Старите български столици
Плиска, Велики Преслав и техните околности”, финансиран по договор с Фонд
„Научни изследвания” на МОН;
- Участник в изследователски проект на тема „Тракийско и византийско културно
наследство в Родопите и северното егейско крайбрежие” с акроним „THRABYZHE” по
програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013”;
- 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”;
- Успешна защита (29.10.2012 г.) на дисертационен труд „Велики Преслав. Историческа
топография до XIV век (по археологически данни)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Димитров, П. 2012. Оловен модел за анонимен владетелски печат от Велики Преслав.
– Българско е-Списание за Археология (Бе-СА), II, 1, 79 – 81, обр. 1а, б, ISSN 13145088;
- Димитров, П. 2012. Метални украси от Велики Преслав. – Българско е-Списание за
Археология (Бе-СА), II, 2, 93 – 121, обр. 1 – 6, ISSN 1314-5088;
- Ваклинова, М., Щерева, И., Димитров, П., Манолова-Войкова, М., Горянова, С. 2012.
Велики Преслав. Проучвания на Владетелската църква и прилежащите терени. – АОР
през 2011 г., 394 – 396, обр. 1 – 3, „Авангард”, С., ISSN: 1313-0889.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на работна група за подготовка на съвместна изложба на НАИМ – БАН с
„Американски научен център – София” (American Research Center in Sofia – ARCS) на
тема „Комуникации и търговия в римските провинции на балканите (Communication
and Commerce in the Roman Balkans)”, открита на 25.10.2012 г.;
- Член на комисия за инвентаризация на ДМА и нематериални активи и материални
запаси в НАИМ – БАН (27.11 – 15.12.2012 г.).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- 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 Снежана Горянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване на обект „Метростанция 8-ІІ, изток”, гр. София –
ръководител на проучването, съвместно с гл. ас. д-р Марио Иванов (НАИМ – БАН,
САА). Финансиране по договор между НАИМ – БАН и Метрополитен ЕАД. Време на
участие: 19 март – 21 август и 2 – 14 септември 2012 г. Проучена площ – около 3 500
кв.м., разположени източно от трасето на бул. „Княгиня Мария-Луиза” между бул.
„Тодор Александров” и ул. „Пиротска”. Обща датировка на обекта: от първа половина
на І в. сл. Хр. до края на 40-те години на ХХ в. Проучени структури от средновековната
и късносредновековната епоха: 2 жилищни структури от края на VІ – началото на VІІ
в., 2 кладенеца от късноантична/ранновизантийска епоха; повече от 9 частично
запазени структури с жилищни функции от периода края на ХІV – първа половина на
ХVІ в. с и без отоплителни и кухненски съоръжения, източната част на проучвания
през 2011 г. кервансарай; 3 кладенеца, 10 последователно изграждани и функционирали
водопровода, вкл. и един от дървени тръби, части от основите на 2 масивни сгради от
ХVІІ – ХІХ в., части от 3 или 4 етапа на съоръжаване, ремонти и функциониране на
калдъръмени настилки на улица и площад; работилница за битова кухненска и
сграфито керамика (вкл. пещ за изпичане на керамиката), работилница за обработка на
метали – пещи, места за работа, инструменти и продукция; 1 яма-хранилище; 80
боклучни ями и 1 сметище;
- Археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика”, гр. София –
заместник-ръководител (ръководители на научния екип: гл. ас. д-р Андрей Аладжов,
НАИМ – БАН и гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова, СУ „Св. Климент Охридски”).
Финансиране: по проект на НАИМ „Античното наследство на Сердика – за нас и за
децата ни!” към Столична програма „Култура” 2012 г. Време на участие: 15 септевнри
– 30 октомври 2012 г. Проучвана площ – около 1 000 кв. м. западно от ул. „Георг
Вашингтон”, между ул. „Трапезица” и дворовете на сградите по ул. „Пиротска”.
Продължи проучването на градските терени непосредствено на изток от крепостната
стена между Западната порта и триъгълната крепостна кула при чупката на западната
крепостна стена на Сердика. Разкрити са нови части от няколко сгради с жилищно и
обществено предназначение от късноантичната епоха. Заснети са отново и са
демонтирани останалите след предходни археологически проучвания основи на
постройки от късното средновековие. Разкрити са части от ранна градска улица с
посока север – юг, перпендикулярна и достигаща до декуманус максимус (cardo или via
sagularis), няколко различни части от канализационната система на града или на
отделни сгради, вкл. канал, преминаваш през дебелината на крепостната стена и
извеждащ отпадни води на северозапад вън от градските стени. В един сектор е
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достигнато ниво на разрушаване на постройки, съществували преди изграждането на
крепостните стени в последната четвърт на ІІ в. сл. Хр. Във вътрешността на т.нар.
„базилика” е разкрит многоцветен мозаечен под с геометрични декоративни мотиви,
изработен през ІV в. Установява се, че тази постройка има поне два периода на основно
архитектурно преустройство и вероятно промяна във функциите. За популяризиране на
дейностите по проучването са дадени две пресконференции и е издадена брошура за
резултатите от археологическата дейност през 2011-2012 г.;
- Археологическо проучване на обект „Владетелска базилика и Дворцов център на
Велики Преслав” – зам. ръководител (ръководители доц. д-р Маргарита Ваклинова и
доц. д-р Ирина Щерева). Финансиране: по проект на НАИМ и договор с Министерство
на културата и Фонд „Научни изследвания”. Време на участие: 22 август – 2 септември
2012 г. Продължение на проучването на монументална сграда източно от Тронната
палата и т.нар. Източен площад и южно от Владетелската базилика, както и
прилежащите й части от изток. Разкрити са структури, свързани с функционирането на
сградата, с жилищни и производствени функции от следстоличния период на Велики
Преслав.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в работата на научния колектив по проект „Старите български столици и
техните околности”, финансиран по договор между НАИМ и Фонд „Научни
изследвания” към МОН (№ ДО 02 – 269/ 18.12.2008 г.). Работа към подтемата „Велики
Преслав”, проучване на Дворцовия комплекс и Владетелската църква във Велики
Преслав, установяване на относителната и абсолютната хронология на обекта,
обработка на добития археологически материал, пълно документиране на разкритите
структури и подготовка на материали за тематични публикации;
- „Манастир „Света Мария Магдалина” при гр. Бухово, община Кремиковци, гр. София
– наследството от раннохристиянската епоха до Софийската (Мала) Света гора.
Събиране на изворни материали, предания, проучвания за историята на манастира и
околностите му. Консултиране на частично геофизично проучване за наличие на
архитектурни останки северно и южно от съвременната църковна сграда;
- Раннохристиянски центрове в околностите на София. – Събиране на литературни
изворни данни, проучвания. Подготовка на концепция за наследяването и развитието на
християнски центрове от ранновизантийската епоха през Средновековието и периода
на османското владичество.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна интердисциплинарна научна конференция „Сердикийският едикт (311
г. сл. Хр.). Разбирания и реализации на идеята за религиозна търпимост” – София, 27-28
април 2012 г. – доклад на тема „Раннохристиянски центрове в околностите на
Сердика”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
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- С. Горянова. Метростанция 8-ІІ, София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” (проучване на
пластове от Средновековието, османския период и Възраждането). – Археологически
открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 429-431, ISSN:1313-0889;
- М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Манолова-Войкова, С. Горянова. Велики
Преслав. Проучвания на Владетелската църква и прилежащите терени. –
Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 394-396, ISSN:13130889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- А. Аладжов, И. Борисова-Кацарова, С. Горянова. Западна порта на Сердика. София,
2012 г. (36 стр.).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Съръководител на проект „Проучване на археологическите култури на териториите на
Р България и Р Сърбия”. Партньор от сръбска страна е Съветът за археология към
САНИ, а присъединени партньори са Археологическият институт в Белград,
Отделението за археология към Философски факултет на Белградския университет,
Народния музей в Белград и други музейни и университетски структури в Сърбия.
Осъществени са посещения, консултации и научна работа на 2 (двама) специалисти от
Археологическия институт в Белград.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Представени 3 (три) броя становища за проучването и опазването на археологически
структури на обект „Метростанция 8-ІІ, изток” във връзка с работата на Работна група
при Министерство на културата.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция с презентация „Метаморфозата на София през вековете” пред конференция на
Асоциацията на българските екскурзоводи, 2 март 2012 г.;
- Лекция с презентация „От късноантична Сердика до съвременна София” пред
колегията на Националния военно-исторически музей, април 2012 г.;
- Участие в едно предаване на живо във връзка с мястото, ролята и опазването на
археологическото наследство в централната част на София – Радиостанция „Христо
Ботев”, м. септември;
- Участие в едно предаване на живо във връзка честването на годишнината от
прокламирането на т. нар. Сердикийски едикт на имп. Галерий (311 г.), религиозната
толерантност и археологическите проучвания на паметници на ранното християнство в
София – Радиостанция „Христо Ботев”, м. април;
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- Участие в едно предаване във връзка с мястото, ролята и опазването на
археологическото наследство в централната част на София – „Алфа” ТВ, м. септември;
- Интервю за „Списание 8” – „Църквата „Св. Мария Магдалина” в гр. Бухово и
археологическото проучване;
- Многобройни популярни лекции на място на обектите „Метростанция 8-ІІ” и
„Западна порта на Сердика” пред групи от посетители от Културен институт на
католическата общност в София, Столичен инспекторат, Българска енциклопедия,
Софийски университет, Посолство на САЩ, НГДЕК и др.;
археолог Емилия Евтимова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1.Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасително сондажно проучване от 23.08 до 6.09.12 г. на обект
№3, в землището на с. Крепост, Димитровградско в непосредствена близост до с.
Воден. Локализиран е от км 44+000 до км 44+080 по трасето на АМ „Марица”. Според
протокола на Комисията проучването трябваше да се ограничи в констатираните от нея
строителни петна. В резултат на археологическите разкопки се откриха три
фрагментирани питоса, два хромела, прешлен за вретено и нож. Керамичните
фрагменти са предимно от античната епоха (72 %) и по-малко от средновековието (28
%). Като цяло обектът се отнася към античната епоха. Съдовете – хранилища не са
открити в ясен археологически контекст, но характера и датировката на останалата
керамика предполагат, че те се отнасят към гореспоменатия период. Вероятно
наличието им е свързано с поселение в непосредствена близост. Поради ограничения
характер на проучването и изискването да се изследват единствено строителните петна
на обекта, не успяхме да открием следи от поселищен живот. Обектът е освободен за
строителна дейност. Финансиране – Агенция „Пътна инфраструктура”;
- Научен ръководител на сондажно проучване от 9.09 до 8.10.12 г. на обект №6 в
землището на с. Балик, Тервелско, по трасето на „Преносен газопровод високо налягане
и АГРС-Силистра”. Обектът се намира в близост до земеделски земи. Теренът е
хълмист, обрасъл с дъбове, шипкови и акациеви храсти. Общата му площ е 7.2 дка. За
да се установи дали съоръжението няма да пресече подградие на локализираното извън
сервитута антично селище се заложиха общо 20 сондажа, от които 2 – г-образни.
Изкопите са разположени шахматно спрямо осовата линия на трасето. Проучени са 7%
от трасето на газопровода. На изследваната площ не са регистрирани останки от
човешка дейност. Обектът е освободен за строителна дейност. Финансиране –
„Булгартрансгаз” ЕАД;
- Участие в наблюдение по време на строителството на пътя Джебел – Маказа (05 – 19
април 2012 г.) с научен ръководител Катя Меламед. Намерените обилни материали в
изкопите потвърдиха вече представената стратиграфия и хронология на тази територия
– неолит, енеолит, бронзова епоха, късна античност и ранно средновековие, късно
средновековие. Не се регистрираха разрушени структури. Беше изготвена препоръка
при всеки случай на работа извън определения сервитут да бъде извършено ново
проучване и задължително наблюдение по време на работа. Финансиране – Агенция
„Пътна инфраструктура”;
- Участие в редовни археологически разкопки в Банско под ръководството на Катя
Меламед (юли – август 2012 г.):
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1. Карагонско: Продължиха редовните разкопки на късноантичен християнски
некропол в местността Карагонско. Бяха проучени нови 15 гроба. Повечето от тях не
съдържат гробни дарове, но показват значително разнообразие в положението на
скелета, както и липса на части от скелета. Концентрацията на керамика в насипите
около гробовете обаче позволи една по-прецизна дата – IV – V в., както и етническа
характеристика на общността, погребвала в некропола. Керамиката в повечето случаи е
местна и показва тракийска керамична традиция, вече известна от по-рано проучените
обекти в района на Банско. В края на сезона датата беше потвърдена още веднъж с
находката от комплект бронзови апликации за колан и тока от времето на Константин
Велики. Беше разкрита и още една поменателна структура в близост до другите две.
2. Ситан кале: Беше направен подробен обход на крепостта Ситан кале или Калята и
геодезическо заснемане, извършено от инж. Атанас Каменаров. Беше уточнено мястото
на цитаделата, сравнително добре запазена във височина, сега покрита с шума и
израснали борове. Анализът на събраната керамика уточни датата на крепостта в
късната античност. Засега не се откриха материали от средновековието, независимо от
местните легенди. Работата на Ситан кале е във връзка с разработен и спечелен проект
на Община Банско, свързан с експозиция на археологически обекти и екопътеки.
Финансиране – община Банско.
1.2.Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
- Предмети от кост – ХІ – ХІІ в. Декемврийски четения в памет на Златка ГеноваСофия, 13 – 14.12.2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за определяне границите на средновековната крепост в Ловеч.
Председател на комисията – Ж. Величков.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за вестник „Марица” – Хасково.
археолог Елена Василева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо наблюдение на обекти по трасето на път Джебел-Подкова-Маказа;
член на екипа; научен ръководител: Катя Меламед. Финансиране-АПИ;
- Археологическо проучване на обект „Средновековна крепостна стена, гр. Ахтопол”.
Проучени са 3 сектора от средновековната крепост, в това число некропол в сектор
„Гръцко училище”, фрагмент от крепостната стена в УПИ и няколко фрагмента от
крепостната стена в сектор „Пристанище”; член на екипа; научен ръководител: доц.д-р
Бони Петрунова. Финансиране-Министерство на финансите;
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- Археологическо проучване на късноантична крепост Перистера, гр. Пещера.
Разкопките се проведоха в ЮИ част на крепостта. Проучени бяха 3 помещения;
заместник ръководител; научен ръководител: доц.д-р Бони Петрунова. ФинансиранеОбщина Пещера;
- Археологическото проучване на крепостта Калиакра. Разкопките се проведоха на
Църква № 2 във Вътрешния град на Калиакра. Проучени са 60 гроба с голям брой
накити от ХІV век; заместник ръководител; научен ръководител: доц.д-р Бони
Петрунова. Финансиране: Община Каварна и Министерство на културата;
- Археологическо проучване на Западна порта на Сердика. Проучени са голям брой
помещения и други съоръжения; член на екипа; научен ръководител: гл.ас.д-р Андрей
Аладжов;
- Археологическо проучване на крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско.
Финансиране-Столична програма „Култура”; технически ръководител; научни
ръководители: доц.д-р Бони Петрунова и доц. д. и. н. Николай Овчаров;
- Теренни издирвания по трасето на газопровод Южен поток, сектор 6; член на екипа;
научен ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Декемврийски четения посветени на Златка Генова с доклад:
„Археологически доказателства за достоверността на изворите от XV – XVII в.”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Крепостта Лютица до Ивайловград. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, 450-452;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Църква № 2 на Калиакра. – В:
Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, 455-457;
- Б. Петрунова, Е. Василева. Археологическо проучване на обект №12 в землището на
с. Калипетрово, община Силистра. – В: Археологически открития и разкопки през 2011
г., 2012, 503-504;
- Е. Василева. Издирвания на археологически обекти по трасето на АМ „КалотинаСофия”. – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2012, 538;
Е. Василева. Крепостта на гълъба на хълма „Света Петка” в град Пещера.- Будител,
юли-септември 3 (25) 2012, 45-53.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Е. Василева. Християнски погребения на майки с деца.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
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- Организатор на студентски семинар по проект „Урвич – последната крепост на
Шишмановци”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на пътеводител „По пътя на историята” по проект „Урвичпоследната 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 –
доц. д-р Б. Божкова; финансиране от бюджета
• „Античните надписи от българските земи”; ръководител – доц. д-р М. Манов;
финансиране от бюджета
• „Българска кирилска епиграфика”; ръководител – доц. д-р К. Хаджиев;
финансиране от бюджета
доц. д-р Боряна Русева (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ:
1.2. Други изследователски теми:
- Работа с монетите от елинистическото съкровище, открито в емпорион Пистирос при
редовни археологически разкопки през 1999 г. – финалната им подготовка за
публикуване.
Финансиране – бюджет на НАИМ – БАН.
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: доц. д-р Б. Божкова.
Финансиране – МОМН, дирекция „Научни изследвания”.
Работата ми по проекта включва издирването, проучването и работното заснемане на
нумизматичните паметници от предримско време, продукция на гърците от
тракийските крайбрежия, както и документирането и паспортизирането на събраната
научна информация. В тази връзка бе обработен (каталогизиран и фиширан) монетният
материал, съхраняван в музейните фондове на Археологически музей – Пловдив и
Археологически музей – Стара Загора. През 2013 година предстои да се обработят
монетите от Варненския археологически музей, както и музеите в Добрич, Русе и
Шумен. През същата 2013 г. са планувани обиколка на археологическите обекти и
Археологическите музеи в Северна Гърция и Македония и евентуалното заснемане и
научна обработка на предримския нумизматичен материал, съхраняван в тях. Целият
този нумизматичен масив, заедно с вече обработените през 2011 г. предримски монети
от фондовете на НАИМ – БАН, ще представя конкретните паметници, които ще
илюстрират продукцията от злато, сребро и бронз, сечени от гърците по бреговете на
древна Тракия между VІ в. пр. и І в. сл. Хр., описана детайлно във вече готовия монетен
каталог. Последният представя продукцията на 34 монетни ателиета (включваща 386
монетни типа и 183 символа или общо 569 образи-символи), и представлява основна
част от дигиталните текстове, които предстои да бъдат публикувани в сайта на проекта.
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- Участие в проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в. сл.
Хр.” с обработка и публикуване на монетни находки (единични и съкровища) от
епохата на елинизма, съхранявани в Нумизматичния фонд на НАИМ – БАН.
Ръководител: доц. д-р Бистра Божкова.
Финансиране – бюджет на БАН;
- По индивидуалната планова научно-изследователска задача, озаглавена „Монетни
находки от предримската епоха в дн. български земи”, работих върху класификацията и
хронологията на раните (ІІІ в. пр. Хр.) западнопонтийски Александров тип златни и
сребърни монетни емисии, както и върху монетите от елинистическото Пистиренско
съкровище.
Финансиране – бюджет на НАИМ – БАН.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор
Georges Le Rider. Част 1. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 7, 2011, 239-273
(ISSN 1312-5532) (отпечатано през 2012).
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор
Georges Le Rider. Част 2. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8, 2012 (33 стр.
текст с 4 табла 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
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Б. Русева. Уникален бронз с името на Филип Македонски и инициалите на диадоха
Лизимах. – В: Юбилеен сборник, посветен на 70-та годишнина на доц. д-р Георги
Кузманов. София, 2012 (4 стр. текст с 4 ил.).
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Б. Русева. Златни владетелски и муниципални монети от епохата на елинизма. – В:
Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната
колекция на НАИМ – БАН (каталог). София, 2012 (в съавторство с М. Доткова и Б.
Божкова), ISBN 978-954-9472-17-2.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО.
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант по антична гръцка нумизматика към
секция Нумизматика и епиграфика, НАИМ – БАН.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Член на комисия за извършване на репрезентативна проверка на нумизматичния фонд
на Археологически музей (АМ) – Пловдив със заповед на Директора на АМ –
03/23.01.2012 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертно становище по снимков материал (тетрадрахма на македонския цар Филип
ІІ Македонски), възложено с писмо Рег. №11762-1 от 05.06.2012 г. на зам. дир. на
ГДБОП – МВР;
- Експертно становище по снимков материал, възложено с писмо на зам. директора на
ГДБОП-МВР, комисар Б. Братоев, рег. №7924 от 09.04.2012 г. във връзка с
конфискувани на 20.10 2011 г. антични монети в САЩ с произход от България;
- Експертиза по Досъдебно производство №БОП-64/2011 г. по описа наТЗ „БОП –
Бургас”, ДП № 615/2011 г. по описа на ОП – Бургас;
- Експертиза по Досъдебно производство №03/2012 г. по описа на ТЗ „БОП –
Кърджали”;
- Експертиза по Досъдебно производство №03/2012 г. по описа на ТЗ „БОП –
Кърджали”;
- Експертиза по Досъдебно производство №10/2012 г. по описа на ТЗ „БОП –
Кърджали”;
- Експертиза по Досъдебно производство №166/2011 г. по описа на ОД на МВР, гр.
Пазарджик;
- Експертиза по Досъдебно производство №40/2012 г. по описа на сектор БОП – МВР,
гр. Пазарджик.
- Експертиза по Досъдебно производство №80/2010 г. по описа на Националната
следствена служба.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Зам. главен редактор на год. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика (изд. на НАИМ
– БАН);
- Член на редколегията на сп. Нумизматика и сфрагистика, изд. „Агато”.
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Приключване на цялостната инвентаризация от 2011-2012 г. на фонда, съхраняван от
М. Доткова и съставяне на доклад;
- Съхраняване на нумизматичния фонд „Монетни съкровища”;
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали и такива за временно
съхраняване;
- Предоставяне на нумизматични материали за научно изследване от фонд „Монетни
съкровища”;
- Приемане и подреждане на библиотеката, дарена от проф. Й. Юрукова на НАИМ –
БАН;
- 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;
- Член на ОС на НАИМ – БАН.
доц. д-р Методи Манов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Проект „Античните епиграфски паметници в България”, ръководител: М. Манов,
финансиране – от бюджета на НАИМ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие с доклад: M. Manov. Countermarked Coins of the Scythian Kings in Dobroudja. –
В: І Международен конгрес в Румъния по нумизматика, проведен от 17 до 20 октомври
2012 г. в град Брашов, Румъния.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- М. Манов. Новооткрит епиграфски паметник от с. Зелен дол, Благоевградско. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 7, 2011, 233-238, (ISSN 1312-5532)
(отпечатано през 2012).
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 2012 г.
- M. Manov. Countermarked Coins of the Scythian Kings in Dobroudja. – In: The First
International Numismatic Congress of Romania, entitled „The Coin Unites the Nations”,
October 17 to 20, 2012, Brasov, Romania. Abstracts of the Papers, 22-23 (Summary).
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- M. Manov. Countermarked Coins of the Scythian Kings in Dobroudja. – In: The First
International Numismatic Congress of Romania, entitled „The Coin Unites the Nations”,
October 17 to 20, 2012, Brasov, Romania (in print), (12 p. and 12 plates with illustrations).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- М. Манов. Монетосеченето на тракийското племе дентелети – нови наблюдения. – В:
HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN – Изследвания в чест на Иля Прокопов от
приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012,
121-142. (Издателство „Фабер“ – ISBN 978-954-400-717-1).
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) – след проверка на 3 коректури, предаден за печат през 2012 г. – в обем
на около 600 компютърни страници;
- Член на редколегията на „Разкопки и проучвания”;
- Член на редколегията на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Председател на Комисия за инвентаризация на Фонд „Каменни паметници” в НАИМ –
БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на секция Нумизматика и епиграфика.
доц. д-р Бистра Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Разкопки на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов.
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Ръководител – ст. н. с. д-р Евгения Генчева;
Българо-полска експедиция с участието на специалисти от Варшавския и Познанския
университети.
Финансиране – Полша.
Изготвяне каталог на монетите, открити при археологическите разкопки на Обект Х за
периода 2007-2011 г.
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: доц. д-р Бистра Божкова (от април 2012 г.).
Финансиране – МОМН, 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: ст. н. с. Бистра Божкова. Финансиране – бюджет на БАН.
Чрез научната обработка на монетни съкровища и единични находки от фондовете на
музеите в страната и от археологически проучвания се представят определени периоди
(тракийски, елинистически, римски, късноантичен и пр.) от монетното обращение в
нашите земи. Анализът на материала допълва картината на икономико-политическите,
религиозните и др. отношения в древна Тракия.
Индивидуална планова научно-изследователска задача – „Монетни находки от
археологически разкопки от римската епоха”.
Финансиране – бюджет на НАИМ;
- Изготвяне каталог на монетите от обект „Базиликата”, Сандански, с ръководител доц.
Г. Кабакчиева.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Б. Божкова. Иконографията на Арес в провинциалното монетосечене на Долна Мизия
и Тракия І-ІІІ в. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8, 2012 (10 стр. текст с 1
табло ил.) (ISSN 1312-5532).
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Б. Божкова. Златни римски монети (І – ІV в.). – В: Антични електронови и златни
монети (VІ в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ – БАН
(каталог). София, 2012 (в съавторство с М. Доткова и Б. Русева) (ISBN 978-954-9472-172).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в съвместен проект с Университета във Варшава, Полша и Университета в
Познан, Полша „Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научен ръководител на дипломант магистър към ИФ, специалност „Археология” на
СУ „Св. Климент Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант по римска нумизматика към ИФ,
специалност „Археология” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Член на ЕК по избор на директор на ИИИ – БАН;
- Член на комисия за извършване на репрезентативна проверка на нумизматичния фонд
на Археологически музей (АМ) – Пловдив със заповед на Директора на АМ –
03/23.01.2012 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на научно жури към ИФ, специалност „Археология” на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий” за присъждане на научната и образователна степен „доктор” – представено
становище;
- Експертно становище по снимков материал, възложено с писмо на зам. директора на
ГДБОП – МВР, комисар Б. Братоев, рег. №7924 от 09.04.2012 г. във връзка с
конфискувани на 20.10. 2011 г. антични монети в САЩ, с произход България;
- Експертно становище по снимков материал по ДП 18/2012 г. и Постановление от
08.02.2012 г. от Веселин Пехливанов, разследващ полицай при ГДБОП – МВР, София.
Експертиза по Досъдебно производство № 200/2011 г. по описа на ГДБОП – МВР;
- Експертиза по Досъдебно производство № БОП-64/2011 г. по описа на ТЗ „БОПБургас”, ДП №615/2011 г. по описа на ОП-Бургас;
- Експертиза по Досъдебно производство №03/2012 г. по описа на ТЗ „БОП-Кърджали”;
- Експертиза по Досъдебно производство №03/2012 г. по описа на ТЗ „БОП-Кърджали”;
- Експертиза по Досъдебно производство №10/2012 г. по описа на ТЗ „БОП-Кърджали”.
- Експертиза по Досъдебно производство №166/2011 г. по описа на ОД на МВР, гр.
Пазарджик;
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- Експертиза по Досъдебно производство №40/2012 г. по описа на сектор БОП – МВР,
гр. Пазарджик;
- Експертиза по Досъдебно производство №80/2010 г. по описа на Националната
следствена служба.
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
- Приключване на цялостната инвентаризация 2011-2012 г. на фонда съхраняван от М.
Доткова и съставяне на доклад;
- Предаване на МОЛ гл. ас. М. Доткова на 4745 монети от Репрезентативния
Нумизматичен фонд;
- Предаване на МОЛ гл. ас. М. Доткова на 101 монети на градски управи от колективни
находки;
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за временната изложба
„Комуникация и търговия в рамките на римските провинции на Балканите”;
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за заснемане на филм, посветен
на разкопките на обект Калето – Мездра, с научен ръководител доц. С. Торбатов;
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали и такива за временно
съхраняване;
- Предоставяне на материали от Репрезентативния нумизматичен фонд на колеги от
страната и чужбина за научна обработка;
- Приемане и подреждане на библиотеката, дарена от проф. Й. Юрукова на НАИМ –
БАН;
- Консултации по нумизматика с граждани и институции.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Управителния съвет на БАН;
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на ОС на НАИМ – БАН.
доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика – Метро”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика – Подлеза”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика – Западна порта ”;
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- Обработка на нумизматичния материал от Созопол – некропола;
- Обработка на нумизматичния материал от Китен – Урдовиза;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Нова община” – Несебър;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Глухите камъни-църква”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „с. Овчарци, общ. Раднево”.
- Работа по проекта на секция „Монетна циркулация VІІ век пр. Хр. – ХV в.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 51-ва национална археологическа конференция – Бургас, с презентацията
„Нумизматични данни за светите места в Созопол”;
- Участие в ХХII-nd International Limes Congress, Russe 2012. С доклад: Some Aspects of
the Trade on the Lower Danube in the 1st – 6 th c. AD.
б) В чужбина
- Участие във First International Numismatic Congress – Brashov 18 – 20.10.2012, с
доклад: About the Sixteen Nummi Coins of Emperor Justinian I.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Аладжова. Рядък сестерций на Британик (предварително съобщение). –
Археология, 2011, 2, 110-117 (ISSN 0324-1203).
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Владимирова – Аладжова. Златни монети на Западната римска империя от V век. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 8.
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 2012 г.
- D. Aladzhova. About the Sixteen Nummi Coins of Emperor Justinian I. – In: First
International Numismatic Congress in Romania. Abstracts of the Papers. Brasov, 2012, 56-57
(Summary).
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- D. Aladzhova. About the Sixteen Nummi Coins of Emperor Justinian I. – In: Proceedings of
the First International Numismatic Congress in Romania. Brasov, 2012.
2.2.2. У нас
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Аладжова. Златни монети на Леонтий ІІ (695-698). – Известия на националния
археологически институт, ХL, In honorem professoris Димитър Овчаров. София, 2012,
239-244 (ISSN 0323-9535);
- Д. Владимирова-Аладжова. Сребърното монетосечене през V век. – В: Българското
средновековие: Общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Миляна
Каймаканова. София, 2012, 493-500 (ISBN 10:954-07-2435-X);
- D. Vladimirova-Aladzhova. Lid for Theriac Drug Jars from Melnik (Southwest Bulgaria). –
In: HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN.
Изследвания в чест на Иля Прокопов от
приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. (Studia in honorem Iliae
Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata). Велико Търново, 2012, 641-650
(Изд. Фабер – ISBN 978-954-400-717-1);
- D. Aladzhova. 39 статии в: Tabula Imperii Romani K 35/2 Philippopolis, ed. Rumen
Ivanov. Tendril Publishing House, Sofia 2012, p. 591+XVI. Hardcopy+DVD, (ISBN 978954-92809-1-3).
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Нумизматични данни от времето на хан Тервел. – В:
Сборник „България в световното културно наследство”. Материали от Третата
национална конференция по археология, история и културен туризъм, Шумен, 17-19
май 2012 г.
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”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- 110 часа в Софийския университет;
- 30 часа в Пловдивския университет.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководство на редовен докторант Алена Тенчова.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
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- Член на ОС на НАИМ – БАН;
- Зам. председател на Управителния съвет на БИД;
- Председател на контролната комисия на АБА.
5.2. ПИСМЕНО ПРЕДСТАВЕНИ КОНЦЕПЦИИ, ПРОГРАМИ, ЕКСПЕРТИЗИ,
СТАНОВИЩА, РЕЦЕНЗИИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ И ДР.
ПОДОБНИ
- Д. Владимирова-Аладжова. Участие със становище в научно жури в процедура за
получаване на образователната и научна степен доктор на Алена Георгиева Тенчова;
- Д. Владимирова-Аладжова. Участие със становище в научно жури в процедура за
професор на Валентин Плетньов;
- Д. Владимирова-Аладжова. Писмена рецензия за приключен етап на проект в
Бургаски университет на тема: „Ранно християнство в Североизточна Тракия.
Раннохристиянската (ранновизантийската) базилика на Маркели край Карнобат”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната kолегия на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Главен редактор на Годишник на Националния археологически музей.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 3 интервюта за програма Хр. Ботев на БНР и радио България.
доц. д-р Коста Хаджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Проект „Българска кирилска епиграфика”; ръководител – К. Хаджиев; финансиране от
бюджета на НАИМ;
- Изследване на епиграфските паметници от пещерния комплекс „Св. Марина” при с.
Карлуково.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Конференция „Поломието – личности и открития”. Попово, април, 2012, Доклад
„Личности и събития в епиграфските паметници от Иваново и Червен” 10 к. с.;
- Конференция „Пътуване към България”. Шумен, 4-5 май, 2012, Доклад
„Епиграфските паметници от Червен” 5 к. с.;
- Участие в НАК – Бургас, 27-28 май;
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- Конференция „Декемврийски четения” София, 13 – 14 декември, Доклад „Червен
според епиграфските паметници. 8 к. с.
б) В чужбина
- Первая Международная Эпиграфическая Конференция „Проблемы эпиграфики”,
Москва 28 – 31 януари, 2012 г., с доклад „Кириловские эпиграфические памятники”, 20
к. с.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Български
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Хаджиев. Новите надписи от Червен. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика,
том 8.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Култура на средновековна България – ГГФ – СУ „Св. Климент Охридски” – 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика „Култура на средновековна България” – ГГФ – СУ „Св. Климент
Охридски” – Земен, 20-30 ІХ, 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмена експертиза по дело №3 – 2012 за МВР гр. Хасково;
- Вещо лице по НОХД №626/2012 г. окр. съд Хасково.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на Редакционната колегия на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Член на Редакционната колегия на Годишник на НАИМ.
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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;
- АМ „Хемус” обект 2 – ръководител Станимир Стойчев;
- АМ „Хемус” обект 6 – ръководител Станислав Иванов;
- АМ „Хемус” обект 8 – ръководител М. Тонкова;
- АМ „Хемус” обект 1 – ръководител А. Гоцев;
- АМ „Струма” обект – могилен некропол – Могила 2 – Л. Стайкова;
- АМ „Струма” с. Дяково могила 3114 – Л. Стайкова;
- Западна порта на Сердика – ръководител на разкопките А. Аладжов;
- Обект Средновековен град Трапевица – сектор южен - ръководител на разкопките
Д. Рабовянов;
- Римски кастел Состра – ръководител на разкопките Ив. Христов;
- Юнаците – ръководител на разкопките Я. Бояджиев;
- 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 – Югоизточена периферия на Вътрешния град – ръководител на
разкопките Я. Димитров;
- Кръгла каменна площедка – Плиска – ръководител на разкопките С. Станилов;
- Якоруда – ръководител на разкопките М. Инкова.
1.2. Други изследователски теми
- Българо-японски проект „Дядово” – ръководител от българска страна – Д. Гергова;
- Водна централа – ръководител на разкопките Т. Стоянов;
- Средновековният град Анхиало – ръководител на разкопките С. Торбатов, М.
Даскалов;
- Средновековен некропол – Банско – ръководител на разкопките К. Меламед, А.
Меламед;
- Археологически проучвания на могилен некропол в м. Йорговите могили, до с.
Изворово, общ. Харманли – ръководител на разкопките Б. Бориславов;
- Козарева могила – ръководител на разкопките П. Георгиева;
- Рупите – ръководител на разкопките Л. Вагалински;
- Тракийска надгробна могила Бузов град. Ръководител на разкопките Г. Нехризов;
- Дебелт – ръководител на разкопките П. Балабанов;
- Бул. „Мария Луиза”, София – средновековие, османски период и възраждане. – Сн.
Горянова;
- Обект в м. Бануня с. Бежаново – ръководител на разкопките М. Валентинова;
- Ясенова могила – ръководител на разкопките Г. Нехризов;
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- Остров Св. Иван, Созопол – ръководител на разкопките К. Попконстантинов;
- Античен обект в м. Долап боаз/калето, с. Сваленик – ръководител на разкопките Д.
Драгоев;
- Античен обект в Бургас – ръководител на разкопките Л. Вагалински;
- Археологически разкопки Раднево – ръководител на разкопките Кр. Ников;
- Халколитно селище край с. Борован - ръководител на разкопките Г. Ганецовски;
- Тракийско светилище в близост до Состра - ръководител на разкопките С. Торбатов и
Ив. Христов;
- 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 в Русе –
ръководител на разкопките Д. Драгоев;
- Обект Глухите камъни – ръководител на разкопките Г. Нехризов;
- Праисторическа селищна могила Бъзовец, община Две могили – 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
- Декемврийски четения 2012 г. – 13-14.ХII 2012 г.;
- LI Национална археологическа конференция, Бургас, 29.05 – 01.06. 2012.
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 2012 г.
- Л. Нинов, Археозоологични проучвания на праисторически селища. Археологически
открития и разкопки през 2011 г., LI, 2012, 601 – 604. ISSN 1313-0889;
- Л. Нинов Остеологични проучвания на обекти от бронзовата и желязната епохи.
Археологически открития и разкопки през 2011 г., LI, 2012, 217 – 218. ISSN 1313-0889;
- Л. Нинов, Остеологочни проучвания на антични обекти. Археологически открития и
разкопки през 2011 г., LI, 2012, 369 – 371. ISSN 1313-0889;
- Л. Нинов, Археозоологически проучвания на средновековни крепости и могили.
Археологически открития и разкопки през 2011 г., LI, 2012, 504 – 506. ISSN 1313-0889.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Л. Нинов. Фауната от праисторическата селищна могила. Археозоологически анализи
на материали от некропола в местността Кору Гьолджук. – В: Д. Чернаков (ред.).
Кошарна. Селищна могила и некропол. Археологически проучвания 2006-2010.
Издател: Импресарско-издателска къща „РОД”, Русе, 2012, 236 – 236; 265 – 274. ISBN:
978-954-476-059-5.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Директорски съвет;
- Комисия за „Латинка”;
- За документация за избор на доцент.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на сп. Интердисциплинарни изследвания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Експертна идентификация на артефакти от животински произход в експозициите на
НАИМ и музея в Шумен.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зав. ПГИИ;
- Зав. Остеологична лаборатория;
- Член на Директорския съвет НАИМ.
доц. д-р Цветана Попова (секретар на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология” – ръководител Л.
Нинов, участници Ц. Цонев, Ц. Попова, Н. Тонков, Б. Гяурова.
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Западна порта на Сердика – Проект на Програма: „Културна столица” на община
Сердика. Ръководители: А. Аладжов, С. Горанова – продължителност: oктомври – 15
дни;
- ЛОТ 1 - Магистрала Струма – с. Дяково. Финансиране: АП. Ръководител: Р. Спасов
– продължителност: септември – 7 дни;
- Участък от магистрала Тракия – с. Keрмен Финансиране: АП. Ръководител: Т.
Кънчева – продължителност: юли – 7 дни;
- Спасителни разкопки при с. Ябълково – Финансиране: АП. Ръководител: К.
Лещаков – продължителност: юли – 25 дни;
- Метро станция – Сердика. Финансиране: Община Сердика. Ръководители: М.
Иванов, С. Горянова – продължителност: септември – 5 дни;
- Обект по трасето АМ Марица в землището на с. Воден, общ. Димитровград.
Ръководители: доц. д-р К. Лещаков, доц. д-р К. Бъчваров.Финансиране: НАИМ – БАН.
– продължителност: ноември-декември – 35 дни;
- Спасителни разкопки на праисторическо жилище в с. Берсин, Кюстендилско
Ръководители: В. Вандова и Р.Спасов. Продължителност: 3 дни Финансиране: община
Кюстендил.
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1.2. Други изследователски теми.
- Присъждане на научната и образователна степен „доцент” с отпечатана монография:
Popova, Tz. 2010. Plant environment of man between 6000 and 2000 B.C. in Bulgaria –
BAR, International Series 2064, John and Erica Hedges Ltd. Publish., 2010, 107 p., ISBN 978
1 4073 0470 0;
- Изследване на праисторическата икономика. Една от научните задачи е обобщаване
на събрания, посредством съвременни методи материал от различни видове контексти и
депозити (ровове и ями) с цел проучване на палеосредата и древните земеделски
системи;
- Изследване на антични и римски обекти – изследване на растенията, предмет на
ритуална храна, доказателства за импорти и миграции;
- Изследване на негативни структури от различни археологически обекти и
интерпретиране на археоботаничните данни с цел да се установи (доколкото е
възможно) тяхната функция, продължителност на функциониране, значението на
физичните и културни параметри – депозиране в определена среда с определена цел (т.
е. умишлено), пост деформация и т. н.;
- Изследване на растителни останки от средновековни обекти.
Обработка на археоботанични материали във връзка с горепосочените изследователски
теми:
- Хемус, кв. Макак, гр. Шумен. Ръководител: доц. д-р М. Тонкова. Финансиране:
НАИМ – БАН;
- Обект 1, АМ Хемус, с. Белокопитово, общ. Шумен. Ръководител: доц. д-р А. Гоцев.
Финансиране: НАИМ – БАН;
- Западна порта на Сердика – Проект на Програма: „Културна столица“
на община
Сердика. Ръководители: А. Аладжов, С. Горянова;
- ЛОТ 1 - Магистрала Струма – с. Дяково. Ръководител: Р. Спасов;
- Участък от магистрала Тракия – с. Keрмен. Ръководител: Т. Кънчева;
- Спасителни разкопки при с. Ябълково. Ръководител: доц. д-р К. Лещаков;
- Метро станция – Сердика. Ръководители: М. Иванов, С. Горанова;
- Спасителни разкопки на праисторическо селище при с. Воден Ръководители: доц. д-р
К. Лещаков, доц. д-р К. Бъчваров;
- Антична крепост при с. Белчин – по проект: „Регионално развитие” – община
Самоков. Ръководител: В. Хаджиангелов;
- Късно – антична и средновековна крепост Калята – Якоруда Ръководител: М. Инкова
Къснонеолитно и тракийско селище Халка бунар – с. Горно Белево, общ. Братя
Даскалови. Ръководител: доц. д-р М. Тонкова
- Аполония – Созопол. Ръководител: доц. д-р Х. Панайотова;
- Иваново. Ръководител: С. Венелинова;
- Античен обект в Бургас – ръководител на разкопките Л. Вагалински;
- Археологически проучвания на могилен некропол в м. Йорговите могили, до с.
Изворово, общ. Харманли – ръководител на разкопките Б. Бориславов;
- Дебелт – ръководител на разкопките: Л. Вагалински.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LI Национална археологическа конференция, Бургас, 29.05 – 01.06.2012.
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б) В чужбина
- Tzvetana Popova Agriculture and subsistence economy in the territory of Bulgaria during
neo-eneolithic, In: Human impact on natural environment in the neo-eneolithic of Southeastern Europe. Piatra-Neamt, 24-26 octombre 2012, Rumania.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Tzvetana Popova L’analyse de restes végétaux de site Kalfata. – In: Apollonia de pont. La
necrpole de Kalfata. Fouilles franco-bulgares Bibliothèque d’Archéologies Méditerranéenne
et Africaine / Centre Camille Jullian (Sous press).
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Цветана Попова. Ритуални растителни останки от светилища (Сравнителен анализ
между ямни и скални светилища на територията на България). – В:
Интердисциплинарни изследвания.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Tzvetana 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, Sagvntvm extra – 11.2012, 199-201
ISSN electrónico: 2174-517X, ISSN impreso: 0210-3729.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Българо-чешко-английски проект „Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на
емпорион Пистирос. Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренни проучвания по
Горна Марица и Западни Родопи”.
Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София), Факултет за хуманитарни изследвания при Карловия университет
(Прага), Школа за археология, класически езици и египтология и Университет в
Ливърпул. Ръководител: доц. д-р Алексей Гоцев, проф. Ян Боузек и доц. Зошя
Арчибалд;
- Българо-гръцки проект „Къснонеолитно и тракийско селище от І хил. пр. Хр. при
извора Халка бунар в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови (в района на
Чирпанските възвишения)”.
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Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София) и Фондация на елинския свят – ФЕС (Атина).
Ръководители: доц. д-р Милена Тонкова, д-р Атанасиос Сидерис;
- Българо-френски проект „Аполония – некропол и територия”.
Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София) и Университет на Екc ан Прованс – Марсилия І (Марсилия)
Ръководители: A. Баралис и К. Панайотова.
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 1 дипломант в СУ „Кл. Охридски”.
4.3. Организирани школи или семинари
- Лекция пред американски студенти по покана на Американски археологически
институт в София.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание „Интердисциплинарни изследвания”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на ПГИИ.
доц. д-р Цони Цонев
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.
1.2. Други изследователски теми
- Приложение на ГИС за археологически теренни проучвания;
- Произход и развитие на културата на хляба на ранните земеделци от Анатолия и
Балканите;
- Праисторически паневропейски мрежи за комуникация и размяна. Проект JADE,
Университет Франс-Конте, Безансон, Франция;
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- Ts. Tsonev. Cognitive Perspective on Archaeological spatial Data and GIS. European
SCGIS conference. Best practices: Application of GIS technologies for conservation of
natural and cultural heritagesites. Sofia, Bulgaria, May 21-23.
б) В чужбина
- Colloquio UISPP-CISNEP, Capo di Ponte, Valcamonica, June 22-24, 2012, Доклад на
тема: Ontology of human predation and appearance of the first monumental architecture and
art.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- P. Pétrequin, S. Cassen, M. Errera, M., Ts. Tsonev, K. Dimitrov, L. Klassen, R. Mitkova,
Axeheads of ‘Alpine jades’ in Bulgaria. In Pétreqin, P., Cassen, S., Errera, M., Klassen, L.,
Sheridan, A., Pétreqin, A-M. (eds). JADE Grandes hoches alpines du Néolitihique européen.
Ve et IVe millénaires av. J.-C. Chapitre 26, 2012, 1231-1310. Presses universitaires de
Franche-Comté. ISBN 978-2-84867-412-4.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Ts. Tsonev. Social Identities and Chipped-Stone Technological Cycles in Anatolia and the
Balkans. Интердисциплинарни изследвания (под печат).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
- Ts. Tsonev, G. Nekhrizov Prototype GIS for analysis and protection of Archaeological
Heritage of Bulgaria. Proceedings of 16th International Conference on New Technologies and
Cultural Heritage, Wien, November, 11 – 16, 2011, 254-263. Stadt Archӓologie Wien. Vienna
2012. ISBN 978-3-200-02740-4;
- Ts. Tsonev. Ontology of human predation and appearance of the first monumental
architecture and art. In Anati, E. (ed) The Intellectual and Spiritual Expressions of NonLiterate Peoples. Colloquio UISPP-CISNEP, Capo di Ponte, Valcamonica, 2012, 216-227,
ISBN 978-88-906511-07.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в проекта JADE, университет Франс-Конте, Безансон, Франция;
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- Произход и развитие на културата на хляба на ранните земеделци от Анатолия и
Балканите – по проект Меллон.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Ръководител на временната комисия за библиотечния фонд на библиотеката на
НАИМ – БАН, Раковска 149.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Участник в редакционната колегия на сп. „Интердисциплинарни изследвания”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Администриране на съществуващата ГИС сървърна система на НАИМ – БАН, която
поддържа ГИС презентацията на музея и Археологическа карта на България.
инж. д-р Никола Тонков
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;
- Обект 7, АМ Хемус, кв. Макак, гр. Шумен. Ръководител: доц. д-р М. Тонкова.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, април 2012 г.
Геодезични заснемания и металотърсене по време на археологическите наблюдения по
трасето на магистралата;
- Манастирът на чъргубиля Мостич, Велики Преслав. Ръководител: проф. К.
Попконстантинов. Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, май
2012 г. Електросъпротивително и геомагнитно картиране на площ от 4 дка в района на
обекта;
- Обект по трасето на АМ Марица при с. Капитан Андреево. Ръководител: проф. В.
Николов. Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, май 2012 г.
Геомагнитно картиране и двумерна ЕСТ на площ от 14 дка в рамките на сервитута на
магистралата;
- Тракийска надгробна могила в землището на гр. Черноморец, общ. Созопол.
Ръководител: доц. д-р К. Панайотова. Финансиране: ИМ-Созопол. Продължителност:
две седмици, май-юни 2012 г. Електросъпротивително и геомагнитно проучване на
тракийска надгробна могила с височина около 7 м и диаметър около 40 м;
- Обект в м. Халка бунар при с. Горно Белево, общ. Бр. Даскалови. Ръководител:
доц. д-р М. Тонкова.
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Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: три седмици, юни-юли 2012 г.
Геодезични заснемания и металотърсене по време на археологическите разкопки на
обекта;
- Обект „Междусистемна връзка България – Румъния” при гр. Мартен, общ. Русе.
Ръководител: В. Върбанов, РИМ – Русе. Финансиране: НАИМ – БАН.
Продължителност: една седмица, юни-юли 2012 г.;
Геомагнитно картиране на площ от 19 дка в рамките на сервитута на газопровода;
- Обект 1, АМ Хемус, с. Белокопитово, общ. Шумен. Ръководител: доц. д-р А. Гоцев.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: август 2012 г. Геомагнитно картиране
на площ от 16 дка в рамките на сервитута на магистралата;
- Обект 2, АМ Хемус, с. Белокопитово, общ. Шумен. Ръководител: Ст. Стойчев, РИМ
– Шумен.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: август 2012 г. Геомагнитно картиране
на площ от 10 дка в рамките на сервитута на магистралата;
- Обект 6, АМ Хемус, кв. Макак на гр. Шумен. Ръководител: Станислав Иванов.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: август 2012 г. Геомагнитно картиране
на площ от 2 дка в рамките на сервитута на магистралата;
- Обект 7, АМ Хемус, кв. Макак на гр. Шумен. Ръководител: доц. д-р М. Тонкова.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: август-септември 2012 г. Геомагнитно
картиране, геодезично заснемане и металотърсене на площ от 10 дка в рамките на
сервитута на магистралата;
- Обект по трасето АМ Марица в землището на с. Воден, общ. Димитровград.
Ръководители: доц. д-р К. Лещаков, доц. д-р К. Бъчваров. Финансиране: НАИМ – БАН.
Продължителност: една седмица, август 2012 г. Геомагнитно картиране на площ от 12
дка в рамките на сервитута на магистралата;
- Никополис ад Иструм, с. Никюп, общ. В. Тъарново. Ръководител: доц. др. П.
Владкова, РИМ-В. Търново.
Финансиране: РИМ-В. Търново. Продължителност: 10 дни, септември 2012 г. Двумерна
и тримерна електросъпротивителна томография на площ от около 2000 кв. м извън
стените на римския град;
- Обект 7, АМ Хемус, кв. Макак на гр. Шумен. Ръководител: доц. д-р М. Тонкова.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: октомври-ноември 2012 г. Геодезично
заснемане и металотърсене по време на разкопките по магистралата;
- Могила №27 в землището на гр. Каспичан, обл. Шумен. Ръководител: гл. ас. д-р Я.
Димитров.
Финансиране: НАИМ – БАН. Продължителност: една седмица, октомври 2012 г.
Геомагнитно картиране на околомогилното пространство с площ от 15 дка;
- Обект по трасето АМ Марица в землището на с. Воден, общ. Димитровград.
Ръководители: доц. д-р К. Лещаков, доц. д-р К. Бъчваров. Финансиране: НАИМ – БАН.
Продължителност: една седмица, ноември 2012 г. Геомагнитно картиране на площ от
16 дка непосредствено на запад от сервитута на магистралата.
1.2. Други изследователски теми.
- Защитен дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен
„доктор” на тема: „Археологическа геофизика. Оптимизиране на методиката за
проучване на надгробни могили”, СУ „Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет,
Катедра Археология. Диплома №СУ2012-52/15.05.2012 г.;
- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на Халка
бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LI Национална археологическа конференция, Бургас, 29.05 – 01.06.2012 г. Доклад: Н.
Тонков. Двумерна и тримерна електросъпротивителна томография на археологически
обекти.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Н. Тонков. Тримерна електросъпротивителна томография на тракийска надгробна
могила при гр. Опака. – В: М. Гюрова и др. (ред.) Археологически открития и разкопки
през 2010 г., София, 2012, 207-209, ISSN 1313-0889;
- Н. Тонков, Ив. Христов. Геофизично проучване на античен обект в района на кастела
Состра до село Ломец, Троянско. – В: Археологически открития и разкопки през 2010
г., София, 2012, 283-284, ISSN 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Н. Тонков. Археологическа геофизика. Оптимизиране на методиката за проучване на
надгробни могили. – Автореферат на дисертация за придобиване на научната и
образователна степен „доктор”, София, 2012 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на Халка
бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции (30ч.) и упражнения (15 ч.) „Геофизични методи в археологията”, магистърска
програма „Археметрия”, катедра „Археология”, СУ „Кл. Охридски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания.
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инж. Бистра Гяурова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология” – ръководител Л.
Нинов, участници Ц. Цонев, Ц. Попова, Н. Тонков, Б. Гяурова.
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Златодобивен рудник от КБЕ и РЖЕ в района на Ада тепе, общ. Крумовград –
април – декември 2012.
Ръководител: доц. Христо Попов, доц. Красимир Ников.
Проектиране и полагане на планквадратни мрежи, заснемане местоположението на
археологически сондажи и разкрити структури, изработка на ситуационни планове на
обекта и отделните му участъци, графична документация;
- Обект от неолита и РЖЕ по трасето на АМ „Марица“ в местността „Хауза”, от
км 116+900 до км 117+300” – май 2012.
Ръководител: Проф. В. Николов.
Заснемане местоположението на археологическите сондажи, трасиране на
планквадратна мрежа и изработка на общ план на обекта;
- Теренно археологическо проучване за издирване на археологически обекти по
Проект „Изграждане на интер-модален терминал в южен централен район на
планиране в Република България – Пловдив (в територията на общ. Родопи, с.
Златитрап)” – юли 2012.
Ръководител: Елена Божинова.
Заснемане на обходената територия и регистрираните обекти с GPS и подготовка на
електронни данни в ГИС формат;
- Пещера Магура, с. Рабиша, общ. Белоградчик – август 2012.
Ръководител: доц. Ст. Иванова.
Полагане на опорни точки за работа с тотална станция, свързана със триизмерното
локализиране на археологическите находки;
- Скален комплекс „Глухите камъни” – август 2012.
Ръководител: доц. Г. Нехризов.
Тахиметрично заснемане на района на археологическия обект и изработка на
ситуационен план;
- Надгробна могила в землището на с. Бузовград, Казанлъшко – септември 2012
Ръководител: доц. Г. Нехризов.
Геодезическо заснемане и изработка на тахиметричен план на надгробната могила;
- Западна порта на Сердика.
Ръководител: гл. ас. А. Аладжов – септември – октомври 2012.
Възстановяване на план-квадратна мрежа, геодезическо заснемане и изработка на общ
план на проучената част на обекта.
1.2. Други изследователски теми
- Музей „Неолитни жилища“ – Стара Загора – юни 2012;
- Геодезическо и графично документиране на неолитните жилища и изработка на
подробен план.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие в Трети специализиран научен форум „3D визуализация за проучване и
управление на археологически обекти” в рамките на проект „Радиография на
миналото” – Хайнбург, Австрия – юли 2012.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Бистра Гяурова. „Settlement planning and architecture of the Early Bronze Age settlements
in Upper Thrace” Сборник по случай 100 години от рождението на акад. Д. П. Димитров
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за декласификакция, унищожаване и оставяне в архив на
документи с класифицирана информация в НАИМ – БАН.
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” в
периода 20 август – 10 октомври. Разкопките се проведоха на два етапа. През първия те
бяха финансирани по договор на НАИМ с Министерство на културата, а през втория по
договор на РИМ-Шумен с Министерство на финансите.
Проучванията бяха съсредоточени изцяло в рамките на изкоп ХХ от 2010-2011 г.(500
кв. м). Основните усилия бяха насочени към изследване в дълбочина, чрез пълно или
частично изчерпване, на установените през предишните сезони археологически
структури. Освен това, беше направено разширение на изкоп ХХ (площ от 100 кв. м,
при достигната дълбочина 0,80-1 м).
В основния изкоп бяха изчерпани траншеи и ями от няколко разновременни дървени
строежа, които датират между края на VІІІ и средата на ІХ в. За целта бяха снети
оставените от предишните сезони пътеки (площ близо 60 кв. м), при дълбочина 0,80 – 1
м. В разширението на изкопа бяха установени границите от запад и север на
рушевината от баня с хипокаустно и стенно отопление, както и заварения от нейния
градеж културен слой. Очертани бяха ями и траншеи от други дървени строежи.
Продължи изследването на сектор от дълбоко вкопано водохранилище с кладенец от
края на Х – начало на ХІ в. (достигната дълбочина над 7 м). Проучени бяха две нови
жилища-полуземлянки, четири стопански (боклучни) ями, както и три гроба по
християнски обред, датиращи от средата и втора половина на Х век.
В полевата книга бяха инвентирани с полеви номера 180 находки от метал, кост, глина
и стъкло, повечето от края на Х и първа половина на ХІ в.;
- Ръководих през м. юни двуседмични проучвания на рова и останките от вала на
„Вътрешното землено укрепление”, сектор Източна порта. Работи се 12 работни дни с
10 работници със средства по проект на МОМН и НАИМ.
Получени бяха нови косвени и преки данни за конструкцията на валовите съоръжения,
както и за рова (достигната дълбочина близо 5 м) от края на VІІІ и началото на ІХ в..
Проучен беше и малкия ров пред източната крепостна стена.
1.2. Други изследователски теми
- Продължих работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ-ІХ в.”.
Анализирах данните и представих за публикация наблюденията си за два от ранните
строежи във владетелската резиденция: големия кръгъл дървен строеж и езическия
храм в Цитаделата.
Написах студия в обем над 100 машинописни с. по посочената тема.
Представих идеен проект и консултирах изготвянето на 3D графични реконструкции на
8 PDF, посветени на първите строежи от благоустроената част на владетелската
резиденция, както и на двете дървени укрепления (Малко и Голямо) на Плиска до 811
г., както и на Вътрешното землено укрепление.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- Трета национална конференция „Пътуване към България: България в световното
културно наследство”, Шумен 17-19 май, 2012 г. Доклад на тема: „Симеоновият връх
край Плискоба-Плиска. Нова локализация и значение на мястото и името”, 5 комп. с. и
презентация;
- International Conference and Educative Seminar „Terrain Research of the Old Bulgarian
Capitals Pliska, Preslav and Madara Cult Complex”, Sofia, 24-28 септември. Доклад на
тема: „Новооткрити (2011 г.) паметници на готската писмена култура от ІV-VІ в. в
Предбалкана”, с презентация. Публикувано резюме от 2 комп. с на англ. Език;
- ІV Международен „Български Форум”: Корени, историческо развитие и културно
наследство на Българската цивилизация”, Варна, 22-25 октомври. Доклад на тема: „За
историческата съдба на (пра)българските анклави на Балканите през VІІІ-ІХ в.”, 4 комп.
с.;
- Декемврийски четения на българската археология, София, 13-14 декември. Доклад на
тема: „Проблемите на езическия храм в Цитаделата на Плиска”, 5 комп. с. и
презентация.
б) В чужбина
- ІІ Международный конгресс средневековой археологии Евразийских степей, Барнаул
(Алатайский район Российской федерации, 5-7 септември. Доклад на тема:
„Древнетюркское наследие в культуре Дунайской Болгарии (VІІ – Х вв.)”, 5 комп. с. и
презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- П. Георгиев. Отново за керамичния цилиндър-печат от Плиска. – Известия на
Националния археологически институт, XL, 2012 (В чест на проф. Д. Овчаров), 205214. ISSN 0323-9535;
- П. Георгиев. Абодритите-преденеценти от междуречието на Тиса и Дунав през ІХ век.
– ГСУ. Център за славяно-византийски проучвания „Ив. Дуйчев”, 97 (16).
Международна научна конференция 100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев.
София, 2011, 47-65. ISSN-1311-784X;
- П. Георгиев. Изгубеното монетно съкровище от района на варна и неговото историкоархеологическо значение. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7, 2011, 87107.ISSN 1312-5532;
- П. Георгиев. Свети Наум и областта Диавуна между 886 и 894 г. – Преславска
книжовна школа, 12, 2012, 404-417. ISBN 978-954-400-692-1;
- П. Георгиев, Р. Василев, Т. Тихов и др. Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния
град на Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2011, 373-375. ISSN 13130889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
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- П. Георгиев. Голямата дървена сграда в ханската резиденция на Плиска –
предназначение и хронология. – Известия на Националния археологически институт,
XLI, 2013, 20 комп. с.;
- П. Георгиев. Абасидско златно фуре от района на Плиска. – В: Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 11 комп. с.;
- П. Георгиев. Проблемите на езическия храм в Цитаделата на Плиска. – Приноси към
българската археология, VІІІ, 15 комп. 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 2012 г.
- П. Георгиев. Въздигане на Кръста (Institutio Crucis) в Константинопол, според
бронзови плочки от България. – В: Niš and B yzantium. Tenth Symposium, Niš, 3-5 june
2011, ed. M. Rakocijа, Niš, 2012, 429-443;
- П. Георгиев. Древнетюркское наследие в культуре Дунайской Болгарии (VІІ-Х вв.).-В:
История и культура средневековых народов степной Евразии. Материалы ІІ
Международного конгресса средневековой археологии Евразийских степей. Барнаул,
2012, 248 с. Отв. Ред. А. А. Тышкин, 75-78. ISBN 978-5-7904-1234-9;
- Статии „Плиска” и „Велики Преслав”. – В: Атлас Bulgarica. Время и пространство
Болгарской цивилизации. Н. ред. и составитель Ф. Ш. Хузин. Москва – Казань 2012,
220-225 и 262-267. ISBN 978-5-91796-033-3.
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- П. П. Георгиев. Языческие храмы ІХ века в Дунайской Болгарии. – В: Методика...,
Санкт Петербург – Барнаул, 2012, 14-20.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- П. Георгиев. Симеоновият връх край Плиска и Мадара с нейните паметници в края на
ХІ в. – В: Пътувания към България, 3. Шумен, 2013, 20 комп. с.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Член на Организационния комитет на БАН за провеждане на ІV „Български Форум”,
Варна, 21-25 октомври.
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Идейно задание и консултантска работа по 3D графична презентация на
археологически обекти от Плиска през VІІІ-ІХ в. за проект КАРАРЕ, координатор
Диана Гергова;
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- Организация на двустранни връзки на НАИМ с Института по история (Център по
археология) на Татарската АН и гостуване на специалисти от Казан в проучванията в
Плиска;
- Съпровождане на гост от Института по археология в Бърно.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ при БАН;
- Участие в Комисия за определяне на граници на НИАР „Плиска”, 29-31 октомври;
- Участие в 3 Комисии (ноември-декември) на Министъра на културата за приемане на
етапи от изпълнение на археологически обекти по АМ „Хемус”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на научен проект на Педагогическия факултет към Шуменския университет.
- Рецензия на книга на Св. Стоянов „Инженеро-технически дейности в логистиката на
теренните археологически проучвания”, Шумен, 2012, 3 к. стр.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Лекция на тема „Йоан Екзарх Български” пред ученици в Хуманитарната гимназия в
гр. Шумен;
- Семинар с ученици от ПМГ „Нанчо Попович” в Плиска, м. юни;
- Три интервюта за подготовка и резултати от археологическите проучвания в Плиска
през 2012 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен;
- Координатор на теренните проучвания на НАИМ в НИАР „Плиска”.
гл. ас. д-р Янко Димитров
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 27.07 до 03.09.2012 г. в
рамките на 37 календарни дни. Финансирани бяха от Община Шумен, по договор с
РИМ - Шумен. Както и през сезон 2011, значителна част от средствата за 2012 г. бяха
използвани не за издирване на нови археологически структури, а за допълване и
уточняване на данните за вече известни такива с линеен план – основно траншеи от
дървени огради, част от които са проследени в хода на досегашните разкопки в
западната и в североизточната част на комплекса.
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Проучването обхвана площ от около 200 кв. м, в 8 изследователски изкопа, които са
ситуирани покрай тухлената оградна стена, отвън и отвътре, и във вътрешността на
Цитаделата. В 8-те изкопа бяха проучени общо 68 археологически структури: 1
жилище-полуземлянка, 1 постройка-навес с тухлена подова настилка(?), 1 яма с битово
и/или стопанско предназначение, отсечки от 2 зида и от 10 траншеи-основи на дървени
огради, 53 ями от греди на три или четири постройки с дървено-стълбова конструкция
и неизяснен план. Установена бе относителната хронология на разкритите
археологически структури, които датират от различни етапи на столичния (VІІІ – ІХ в.)
и следстолични периоди (Х – началото на ХІ в.) на Плиска. Най-значимият резултат от
разкопките е откриването на неизвестни досега постройки с дървено-стълбова
конструкция и установяването на съотношението им с вече изследвани и с новооткрити
траншеи от дървени огради. Сред находките от 2012 г. важни в културно-исторически
аспект и с висока експозиционна стойност са 4 броя кънки изработени от кости на коне
и говеда (ІХ в.) и фрагменти от бойна брадва и от процесиен кръст (Х в.);
- Ръководител на редовно археологическо проучване на Обект „Плиска.
Югоизточна периферия на Вътрешния град”. Разкопките се проведоха през периода
03.09 до 07.10.2012 г. в рамките на 35 календарни дни. Финансирани бяха от
Министерство на културата, по договор с НАИМ при БАН.
Обхванатата от проучването площ е 335 кв. м., в общо 9 изследователски изкопа,
разположени в обширното пространство между източната порта на каменната крепост и
източната петоъгълна кула на южната крепостна стена. Посредством тези изкопи бе
продължено системното изследване на терена и бяха допълнени и детайлизирани
наблюденията върху установените досега структури: 1. Т. нар. дълга дървена постройка
покрай южната и източната крепостни стени (края на VІІІ – първите десетилетия на ІХ
в.); 2. Оградната стена и разположените вътре в нея жилищни и стопански постройки
на голям комплекс от втората половина на ІХ в. – началото на ХІ в.; 3. Жилищаполуземлянки и дървена ограда в участъка до източната порта на каменната крепост
(края на Х – началото на ХІ в.). Резултатите от разкопките в отделните изкопи са
следните:
Дългата дървена постройка бе проучвана в близост със северния дял на
източната крепостна порта, където бе разкрит южният край на северния корпус, заедно
с оформения в нейния ЮИ ъгъл вход. Досегашната датировка на постройката в края на
VІІІ – началото на ІХ в. бе потвърдена с нови стратиграфски наблюдения.Установено
бе съотношението й с две новооткрити настилки от каменен и хоросанов трошляк,
положени в близост със северната кула на източната порта през следстоличния период
на Плиска (Х – началото на ХІ в.).
Проучването на ограденият със стена комплекс бе продължено основно в
неговата северна периферна част и отчасти в централната част, като бяха заложени
няколко сравнително отдалечени един от друг изкопа, посредством които трябваше да
се проверят геомагнитните аномалии, установени при извършеното през 2011 г.
геофизично изследване на част от обекта.
В близост до средата на ограденото от стената пространство бяха открити
настилка и отсечка от зид, граден от ломени камъни на калова спойка, от Х в. Под
нивото на настилката бяха установени траншея и ями-легла от опорни стълбове на
голяма дървена постройка, датирана в ІХ в.
В трите изкопа, разположени напречно на северната линия на оградната стена,
въз основа на показания от геомагнитното изследване, бяха разкрити нови отсечки от
оградната стена на комплекса. На юг и покрай нея бяха установени неизвестни досега
помещения на постройки с градеж от камъни на глинена и калова спойка. Въз основа на
съотношение на зидовете, бяха регистрирани три етапа на строителство и живот в тази
184

част на комплекса, с датировка в Х – началото на ХІ в. Откъм север на стената, която
огражда комплекса, бе разкрита допираща до нея настилка на улица (?) от каменен
трошляк. Във вътрешността на комплекса останаха недоизследвани вкопани структури
– жилища-полуземлянки и ями от ХІ в., както и пласт от въглени и железен шлак, който
запълва вкопана структура с битова керамика от ІХ в.
При установеният през 2011 г. СЗ ъгъл на оградната стена бяха заложени два
изкопа. Наравно с цокълния ред камъни от градежа на западния зид, се попадна на ниво
с уплътнен хоросанов трошляк, което представлява или под на постройка, или настилка
на улица отвън и покрай оградната стена. Изкоп VІ А бе разположен в границите на
стар археологически сондаж, където бяха повторно разкрити и документирани зидове
на постройка с «верижен» план, долепяща се към западната оградна стена на
комплекса, както и настилка от каменни плочи покрай стената. Под ходовите нива бяха
регистрирани няколко вкопани структури, които предстои да бъдат изследвани през
следващия сезон: хоросаново бъркало и ями запълнени с въглени и железен шлак.
В сектора до източната порта – сондаж №9 от 2011 г. и изкоп VІІ бяха
доизследвани две жилища-полуземлянки от средата – втората половина на Х в. и
пресичащата ги траншея от дървена ограда с посока И – З.
Сред общо 88 бр. находки, записани в Полевата инвентарна книга, важни в
културно-исторически аспект движими културни ценности са: 9 медни монети от
емисии от края на Х – първата половина на ХІ в., 4 бронзови токи и апликации за
колани, 2 половинки от бронзови реликвиарни кръстове (Х в.), цялостно възстановен
глинен съд с врязан преди изпичането знак „ипсилон с две хасти”;
- Ръководител на редовно археологическо проучване на Обект „Могила №27 и
прилежащата й околност в Плисковското поле, землище на гр. Каспичан”.
Финансиране от НАИМ – БАН, по договор с ФНИ. В съответствие с работната
програма по научно-изследователски проект „Старите български столици Плиска,
Велики Преслав и техните околности”, през месеците юли и октомври бе извършено
възстановяване на могилния насип и геофизично геомагнитно проучване на терена
около могилата. Геомагнитното измерване обхвана площ от 14800 кв. м. В резултат на
него бяха регистрирани няколко аномалии, от които 13 се интерпретират като
подходящи за проверка с археологически сондажи, тъй като най-вероятно индикират
наличие на пещи, ями и на вкопани структури със значително големи размери.
Извършването на археологическите сондажи за проверка на аномалиите остава задача
за следващия сезон;
- Ръководител на спасително археологическо проучване на Обект „Плиска.
Фотоволтаичен парк в УПИ I, III, IV и V от кв. 8 по плана на гр. Плиска, общ.
Каспичан”. Спасителното проучване бе проведено на два етапа: 1. Археологическо
наблюдение на изкопни дейности във връзка с изграждане на ФВП, от 27 до 31.06. 2012
г. 2. Спасителни археологически разкопки, извършени в срок от 09.07 до 31.07. 2012 г.
Финансиране от инвеститора „Асетбанк АД”, по договор с НАИМ – БАН. Въз основа
на комплексен анализ на данните от спасителното проучване (в западната част на
парцела, върху площ от 200 кв. м) бе установено наличието на неизвестно досега
селище, което е съставено от жилища от типа полуземлянки и функционално свързани
с тях ями-хранилища. Наблюдения на битовата керамика, произлизаща от запълването
на двете проучени жилища и на една от ямите показват, че датировката на селището
може са се постави в границите на ІХ в. Сл. Хр. Констатирано бе също наличие на покъсен жилищен хоризонт, който е засвидетелствуван в отделни участъци на проучения
терен с откритите останки от лека наземна постройка със зидове градени на калова
спойка от дребни мергелни камъни. Според стратиграфски данни и характеристика на
битовата керамика, този хоризонт може да се отнесе към края на ІХ – Х в. Интересен
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елемент от археологическия обект са останките от дървени огради. Ако се съди по
сходството на произлизащата от траншеите и землянките битова керамика, тези
характерни за столичния период на Плиска структури са синхронни с част от вкопаните
жилища. Важен резултат от проучването на терена чрез разкопки, е откриването на три
гроба. По стратиграфски данни, тези гробове предхождат дървените огради и
следователно трябва да се датират не по-късно от края на ІХ в. Няма достатъчно данни
за това дали става въпрос за групи гробове на обитателите на селището или за
периферна част от голям християнски некропол от столичния период на Плиска;
- Заместник-ръководител на редовно археологическо проучване, Обект
„Издирвания на археологически обекти във Външния град на Плиска”. Научен
ръководител доц.д-р Павел Георгиев (НАИМ – БАН). Проучването бе проведено през
периода 28.03. – 26.04.2012 г. в рамките на 28 календарни дни. Финансирано бе от
„Фонд Научни изследвания”, по договор с НАИМ - БАН. В резултат на извършените
теренни обходи на площ от 5000 дка бяха локализирани и документирани нови
археологически обекти с датировка в ранното средновековие и бе допълнена и
прецизирана археологическата карта на Външния град;
- Заместник-ръководител на спасително археологическо проучване, Обект
„Издирвания на археологически обекти в обсега на 45-метров коридор, км 75 – км
125, по трасето на газопровод „Набуко”, Сектор 2, в землищата на селата Лозен и
Терзийско, общ. Сунгурларе, обл. Бургас и гр. Върбица, обл. Шумен”. Научен
ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов (НАИМ – БАН). Проучването бе проведено
през периода 26 – 31.10.2012 г. в рамките на 6 календарни дни. Финансирано бе от
„Химкомплект инженеринг АД”, по договор с НАИМ – БАН. Извършени бяха теренни
обходи на 7 корекционни отсечки по трасето на газопровода, в резултат на което бяха
локализирани и документирани 3 нови археологически обекта;
- Заместник-ръководител на спасително археологическо проучване, Обект
„Издирвания на археологически обекти в обсега на 50-метров коридор по трасето
на газопровод Южен поток, Сектор 2, в землищата на област Варна, обл. Шумен и
обл. Разград”. Научен ръководител гл.ас.д-р Андрей Аладжов (НАИМ – БАН).
Проучването бе проведено през периода 31.10 – 30.11.2012 г. в рамките на 31
календарни дни. Финансирано бе от „Газко АД”, по договор с НАИМ – БАН. В
резултат на извършените теренни обходи бяха локализирани и документирани 25
археологически обекта с датировка от ранножелязната епоха до Османския период и
Възраждането;
- Научен консултант на редовно археологическо проучване, Обект „Плиска.
Каменни постройки в югозападния сектор на Вътрешния град (по трасето на
пешеходната алея)”. Научен ръководител гл. уредник Христина Стоянова (РИМ
Шумен, Музей Плиска). Проучването бе проведено през периода 10 – 30.11.2012 г.
Финансиране от Община Шумен, по договор с РИМ – Шумен. Продължено бе
системното проучване на обекта. Консултантската дейност се състоеше в участие в
подготовката на работната програма и в наблюдения на теренната работа;
- Научен консултант на спасително археологическо проучване, Обект «АМ
Хемус, обект 7». Научен ръководител доц. д-р Милена Тонкова (НАИМ – БАН).
Спасителното проучване бе проведено на два етапа: 1. Предварително проучване; 2.
Спасителни археологически разкопки. Консултантската дейност касаеше теренната
работа и обработката на подемния материал (основно битова керамика) от
ранносредновековните структури. Локализирани и документирани бяха общо 10
структури - 8 жилища-полуземлянки, 1 яма и 1 гроб, датиращи от втората половина на
VІІІ – първата половина на ІХ в.
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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. Битова керамика
от теренни обходи във Външния град на Плиска през 2012 г.; 3. Битова керамика от
ранносредновековното селище на обект „АМ Хемус, обект 7”;
- Участие в написване на изследователски проекти, за участие в конкурс пред ФНИ: 1.
„НИАР Кабиюк. Комплексно интердисциплинарно изследване на една от
извънстоличните резиденции (аул) на Първото българско царство”; 2. „Молекулярен
палеопатологичен анализ на здравния статус на средновековното българско население”;
4. Археологическо проучване и първичен антропологически анализ на костен материал
от ранносредновековни некрополи в Плиска и нейната околност.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Годишни научни четения на РИМ – Шумен, Шумен 30 март 2012 г. Доклад на тема:
„Археологически разкопки на обект НИАР Плиска. Дворцов център – Цитадела, през
2011 г.”, 5 комп. с. и презентация;
- Трета национална конференция „Пътуване към България: България в световното
културно наследство”, Шумен 17-19 май, 2012 г. Доклад на тема: „Цитаделата в
Плиска: Ретроспекция, проблеми и перспективи на теренните проучвания”, 7 комп. с. и
презентация;
- ІV Международен „Български Форум”: Корени, историческо развитие и културно
наследство на Българската цивилизация”, Варна, 22-25 октомври. Доклад на тема: „Към
проблема за поменалните практики на Дунавските българи в края на VІІІ – началото на
ІХ в. (Разкопки на Могила №27 в околностите на Плиска през 2010 г.)”, 7 комп. с. и
презентация (съавтор Ст. Иванов);
- Национална научна конференция „Декемврийски четения 2012. Посветени на Златка
Генова”, София, 13-14 декември 2012 г. Доклад на тема „Новооткрити селищни
структури и некропол във Външния град на Плиска” (съавтори Ст. Иванов и Юл.
Савев).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки на обект „НИАР Плиска. Дворцов
център – Цитадела”. – В: АОР през 2011 г., София, 2012, 375-378, ISSN 1313-0889;
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Разкопки на обект „Плиска. Югоизточна периферия на
Вътрешния град”. – В: АОР през 2011 г.,С., 2012, 388-390, ISSN 1313-0889;
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- А. Аладжов, Я. Димитров. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко”, Сектор 2. – В: АОР през 2011 г.,С., 2012, 585-587, ISSN 13130889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в българо-чешки проект за научен обмен – едноседмична командировка в АИ
в гр. Бърно и в Археологическа база „Микулчице”, 02. – 09 декември 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена Комисия за определяне на режимите за опазване
(границите и предписания) на територията на НИАР – Плиска, 29 – 31.10.2012 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 3 информации за Агенция „Фокус”, за резултати от археологически проучвания през
2012 г. в Плиска;
- 1 интервю за резултатите от спасителни разкопки на обект „ФВЕЦ в гр. Плиска”, пред
екип на BTV, излъчено във вечерната емисия Новини, на 28.07.2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на временна изложба на РИМ – Шумен „От находката към
витрината”, с материали, фотоснимки и текст, представящи резултатите от
археологическото проучване през 2011 г. на обект „Плиска. Югоизточна периферия на
Вътрешния град”, февруари 2012 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
- Просопография на българските земи в годините на византийското владичество.
Приноса на сфрагистиката. – Войната между Византия и Русия в България (970-971).
Просопография на участниците. 40 к.с.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Организиране и провеждане на Трета Национална конференция по археология,
история и културен туризъм „Пътуване към България”. България в световното културно
наследство, Шумен, 17 – 19 май 2012 г.;
- Участвах и с доклад на тема „Византийската сфрагистика в България 1900-2012.
Диалог на култури и изследователи”;
- Участвах с доклад „За началото на средновековната българска нумизматика и за
първата нумизматична експозиция в България” в Националната конференция „От
регионалното към националното – история, състояние и тенденции на българския
музей”, която се проведе в гр. Трявна от 05-06 09.2012 г.;
- Участвувах с доклад на тема „Още веднъж за пръстен печатите на патриция Кубрат
(635-665)”. – В: ІV-тия Международен Български Форум (Международный Болгарский
Форум),който се проведе във Варна от 22-26 10 2012 г.
б) В чужбина
- Участвах с доклад „Киевска Рус, Византия и България Х – ХІІ в. Приноса на
Сфрагистиката” в ІІІ Международна сфрагистична конферения, която се проведе в
Киев (Украйна) 16 – 18.11.2012 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- „Пътуване” на печатите с топонима Преслав и Преславица през първата половина на
ХІ в. – Исторически преглед, 2011, 1-2, 16-22. ISSN 0323-9748;
- 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.
ISSN 1312-5532;
- Печати на тема България (1018-1092). – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7,
2011, 157-188. ISSN 1312-5532;
- Печати на Симеон, василевс на ромеите (? – 927). – Bulgaria Mediaevalis, 2, Sofia, 2011,
127-137. ISSN 1314-2941;
- Печатът на кесаря Тервел (705-721). – Любословие, 12, 2012, 55-64. ISSN 1314-6033;
- Печатите на Йоан Пантехни – трета четвърт на ХІІ в. – Историкии, 5,2012, 73-78.
ISBN 978-954-577-493-5;
- Непубликувани византийски печати от колекцията на НАМ-София In honorem
professoris Димитър Овчаров, София, 2012, 177-189. ISSN 0323-9535;
- Печати на представители на фамилията Пакуриани (Бакуриани) от територията на
днешна България. – Българското средновековие: общество, власт, история. Сборник в
чест на проф.д-р Миляна Каймакамова, София 2012, 538-556;
- Печати на Василий Лакапин от България. – Средновековна България и „другите”.
Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н. Петър Ангелов, София 2012. 159165. ISBN 978-954-07-3454-5.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Кой е Алиат стратилат от надписа в кръглата Преславска църква.- Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика, 8, 2012. 8 к. с.;
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- The Diocese of Thrace (Vth – VIIth c.) according to the sigillographic data. – Archeologia
Bulgarica, 2, 2012, 20 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 2012 г.
- Печат на неизвестен стратег на Тракия и Йоанопол (70-80 г. на Х в.). – ІV
Международный Византийский семинар: „империя” и „полис”, Севастополь, 31.05 –
05.06.2012 г. Тезисы докладов и сообщений, Севастопол 2012, 19-23.
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- Seals of the Family Palaeologoi from the Territory of the Modern Bulgaria. – В: Сб. в
памет на Питър Протонотариус. 21 к.с.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Византийски печати (VІ – ХІІ), намерени в Месемврия. – Тракия и Хемимонт ІV – ХV
в., 2, Варна, 2012.11 к. с.;
- За началото на средновековната българска нумизматика и за първата нумизматична
експозиция в България. – V-та Национална конференция „От регионалното към
националното” Велико Търново, 2012, 8 к. с.;
- Относно притежателя на сребърния сервиз от Величково, Пазарджишко. – В: Сб. в
чест на 70-годишнината на доц. Георги Кузманов. 16 к. с.;
- Златен печат на сръбския принц (Строимир) – заложник в Плисковския владетелски
двор (855/856-893). Юбилеен сборник „40 години ШУ”. 2012, 644-676;
- Войната между Византия и Русия в България (970-971). Просопография на
участниците. – „Пътуване към България”, том 3. България в световното културно
наследство. 40 к. с.;
- Византийският пълководец Петър, патрикий и стратопедарх (60-70те г. на Х в.).
Приноса на сфрагистиката. – В: Сб. в чест на проф. Х. Матанов, 8 к. с.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм 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 нумизматика" - 20 часа в ШУ.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
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1 в ШУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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. 8;
- Съставител и главен редактор на Сб. „Пътуване в средновековна България”. Том 3;
- Главен редактор на „Историкии” том. 5.
б) В чужбина
- Член на редколегията на Studies in Byzantine Sigillography, орган на международната
асоциация по византийска сигилография.
доц. д-р Стойчо Бонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- В. Преслав. Дворцова сграда в югозападната част на Царския дворец. Разкопките се
проведоха от 3.9. до 9.10.2012 г. и бяха финансирани от МС на Р България. Продължи
разкриването на величествената сграда, чието наличие се засвидетелства през 2010 г., а
същинското й изследване започна през 2011 г. Достигна се до разкриването на
значителна част от нейната планова композиция. Съставена е от три корпуса,
разгърнати с дългата си ос по посока изток – запад. В средата се развива неразчленена
от напречни зидове централна зала, фланкирана от юг и север с по една редица помалки помещения. Ширината на постройката е 20 м, а разкритото на този етап от
нейната дължина достигна 14 м. Издигната е с мощен градеж от варовикови квадри
дълги 0,80-1 м. В централната зала се попадна на автентична подова настилка от
полирани до блясък плочи от бял мрамор. Новоразкритата сграда се интерпретира като
Дворец, равнопоставен на двете централни дворцови сгради, където са разположени
тронните зали. Той внася качествено нови факти в градоустройството на Царския
дворец;
- Старобългарско селище при с. Хърсово, Община Никола Козлево, в м. Бадалъците на
2 км северно от селото. Разкопките се проведоха от 2.7. до 27.7.2012 г. с наемни
работници и със студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски” в рамките на
ежегодната им лятна практика и се финансираха, както от учебното заведение, така и от
частни спонсори. През 2012 г. се разкриха нови жилища, отново от двата известни вече
типа - вкопани и каменни постройки. Едната от тях е в непосредствена близост до
постройката разкрита още през 1988 г, с която е еднаква като план и начин на
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изграждане. Землянките са с укрепване на стените от едноредов градеж от ломени
камъни. Селището при с. Хърсово се датира в Х в.;
- Археологически обходи в землището на с. Хърсово. Проведени на 10-11.4. и 22 –
24.10. 2012 г. Потвърдиха се или се ревизираха стари сведения, отразени в
археологически карти и каталози. Регистрираха се две неизвестни досега тракийски и
две старобългарски селища. Обходите се разпростряха на площ от около 1200 дка.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по научно-изследователски проект „Насърчаване на научните изследвания в
приоритетни области” с конкретна тема „Старите български столици и техните
околности. В. Преслав” по договор с МОН. Изпълнението на проекта протича в две
направления:
1. Подготовка на монография на тема „Югът на Царския дворец във Велики Преслав.
Застрояване и благоустройство”. Написани са 120 стандартни страници, извършват се
съпътстващи дейности – фотоилюстрации (теренни и находки), планове от геодезични
заснимания, 24 табла с художествени рисунки на декоративна скулптура и
металопластика. Книгата ще влезе за печат веднага след приключване на разкопките в
югозападната част на Царския дворец през 2013 г.
2. Върви изработката на филм „Х в. Югът на Царския дворец във Велики Преслав.
Покоите на владетеля” (компютърна 3D възстановка и дигитална визуализация).
Предвижда се да бъде втора част на вече създадения и широко разпространен филм „Х
в. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с фиалата”. Филмът трябва да бъде
готов най-късно до м. март 2013 г. Автор на композицията и експонирането на добития
при археологическите проучвания материал, на сценария и текста.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Годишни научни четения Шумен 2012 г. Доклад „Нова дворцова сграда във Велики
Преслав”, март 2012 г.;
- Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм. Пътуване
към България „България в световното културно наследство”, Шумен май 2012 г.
Презентация на филма „Х в. Царският дворец във Велики Преслав. Площадът с
фиалата”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Ст. Бонев. Архитектурен комплекс в югозападната част на Дворцовия център във
Велики Преслав. – АОР през 2011 г. София 2012, 402-404;
- К. Константинов, Ст. Бонев, Археологическо проучване на обект „ Старобългарско
селище” при с. Хърсово, община Никола Козлево. – АОР през 2011 г. С., 2012, 493-495.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
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- Ст. Бонев. Единадесетият век върху руините на владетелската резиденция във Велики
Преслав. – Преслав, 7;
- Ст. Бонев, Р. Георгиева. Сребърна обкова с повлек от Преслав. – Преслав, 7.
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 2012 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 2012 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редколегия на сборник Преслав, т. 7. Отговорен редактор.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Работа с медиите: проведени 2 пресконференции с широко представителство на
журналисти от много средства за масово осведомяване, интервюта и материали за сп.
Икономика, БНР Програма „Христо Ботев” БНТ, Нова телевизия, Радио Шумен, в-к
Шуменска заря и редица други.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организиране на временна изложба „От находката към витрината” с материали от
Старобългарското селище при с. Хърсово, постъпили през 2011 г. РИМ Шумен,
февруари 2012 г.
доц. д-р Стела Дончева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки.
- Ръководител на редовни археологически разкопки на обект: „Производствен център за
металопластика при с. Златар, община Велики Преслав”, (1 – 30.09.2012 г.);
- Пом. ръководител на редовни археологически разкопки на обект: „Патриаршеска част
на царския дворец във Велики Преслав, община Велики Преслав, (1 – 20.10.2012 г).
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1.2. Други изследователски теми
- Продължена работата по индивидуалната изследователска задача: „Производствен
център за металопластика при Златар, Преславско”. Изработена е една част от каталога
на находките от проучванията до момента с фото снимки и графични изображения;
- Направена е интерпретация на резултатите от изследванията на химическия състав
(проведени у нас и в УАН-Дебрецен, Унгария) на някои характерни изделия, постъпили
от проучванията на центровете за производство на художествен метал и са подготвени
пет публикации у нас и чужбина за представянето им. Това е осъществено заедно с
колеги от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – София, РИМ –
Шумен и УАН – Дебрецен;
- Започнатата работа по проект: „Ранносредновековни ремъчни украси от
Североизточна България” продължава и към настоящия момент. Събрани са вече над
1500 предмета от коланни гарнитури, постъпили в различни музеи от Североизточна
България, както и такива от частни колекции. В процеса на работа находките се
систематизират и подготвят за окончателното изработване на бъдещия каталог.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) в страната
- VII научна конференция „Поломието – находки, събития, личности”, 26-27.04.2012 г.
гр. Попово. Доклад на тема: „Антропоморфен амулет от Поповско”, (7 с., 6 обр.,
презентация);
- III национална конференция „Пътувания към България“, България в световното
културно наследство, 17 – 19.05.2012 г. гр. Шумен. Доклад на тема: „За восъчните
печати през Средновековието”, (съавт. Н. Николов), (5 стр., резюме на англ., 3 табла с 9
обр.);
- Meждународен симпозиум „Българският златен век“. Научен център „Преславска
книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“, 18-19.05.2012 г. гр. Шумен. Доклад на тема: „Бронзов реликвиарен кръст
със Св. Никита”, (6 с., 3 табла, 5 обр., презентация);
- IX есенни четения „Сборяново – от находката до витрината”, международна научна
конференция „Апогеят на гетската цивилизация. 30 години от откриването на
Свещарската гробница и проучванията в АР Сборяново”, 27 – 29.09.2012 г. гр. Исперих.
Доклад на тема: „Зооморфен катинар-куче от Средновековието“, (5 с. 5 обр.,
презентация);
- Международен български форум – Корени, историческо развитие и културно
наследство на българската цивилизация. 22 – 25.10.2012 г. гр. Варна. Доклад на тема:
„Култовите постройки в езическа България - идейно-пространствена реконструкция”, (5
с. 10 обр., презентация).
б) в чужбина
- The 45th International Scientific Meeting PONTICA on October 10th to 12th 2012.
MUSEUM FOR NATIONAL HISTORY AND ARCHAEOLOGY CONSTANŢA.
Доклад
на тема: „Silver adornments from Bulgarian centers of art metal in X century”, (10 с., 6
табла, резюме, презентация).
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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 2012 г.
- S. Doncheva, G. Tsekova, I. Penev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. Elemental
composition of metal artifacts from the Early Medieval center for artistic metal finds near the
village of Novosel, Shumen region, Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, XVI, 1, 2012, 6782.
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- S. Doncheva, G. Tsekova, I. Penev, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. Elemental Composition
of Metal Artefacts from the 10th c. Metal Art Centre Near the Village of Zlatar, Preslav
region, NE Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 2012.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Г. Атанасов, С. Дончева. Свинцовые медальоны с изображениями крестов эпохи
Первого Болгаркого царство (IX – XI вв.). – В: Stratum-plus, 6. Sankt-peterburg- Cisinev,
2011, 93-113, (съавт. Г. Атанасов). ISSN 1608-9057;
- S. Doncheva, B. Totev. A New „Hungarian” type saber from the Outskirts of Pliska. –
Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. София-Szeged, 2011, 121124.
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г
- С. Дончева. Тип и назначение литьевых сосудов в Средневековной Болгарии. –
Stratum-plus, 6. Sankt-peterburg-Cisinev, 2013.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Дончева. Археологически разкопки на обект: Производствен център за
металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. – В: Археологически открития
и разкопки през 2011 г. София, 2012, 495-497;
- А. Конаклиев, С. Дончева. Археологически разкопки на обект „Патриаршеска част на
царския дворец във Велики Преслав”. – В: Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 398-400;
- С. Дончева. Oловни модели за апликации от колекцията на РИМ-Шумен. – В:
Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2012, 34-41;
- С. Дончева. Точните науки в средновековната християнска архитектура. – В: Журнал
за исторически и археологически изследвания, Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски”, 1, 2013, 40-54. ISSN 1314-748 X.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
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- С. Дончева. Леярски съдове от Шуменска крепост. – В: Паметници, реставрация,
музеи, 2012, (9 стр., 5 табла);
- С. Дончева, Н. Николов. Група късносредновековни заключващи устройства. – В:
Историкии, Т. 6, 2012, (5 стр., 3 табла).
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 2012 г.
- S. Doncheva. Silver adornments from Bulgarian centers of art metal in X century. – In:
PONTICA, 2012, (10 с., 6 табла).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Дончева. Патриаршеската базилика в Дръстър – обемно-пространствена
реконструкция. – В: Изследвания в чест на Стефан Бояджиев. София, 2011, 125-137.
ISBN 978-954-9472-11-0;
- С. Дончева. Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав. – В: Преславска
книжовна школа, Т. 12, 2012, 395-403. Доклади от Международен симпозиум „Свети
Наум – дело, съратници и последователи”, ISBN 978-954-400-692-1;
- С. Дончева. Сребърен пръстен-печат с митично същество от късното средновековие. –
ИАИ, XL, In honorem professoris Димитър Овчаров, София, 2012, 151-159.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- С. Дончева, Н. Николов. За восъчните печати през Средновековието. – В: „Пътуване
към България”, 2012, (5 стр., резюме на англ., 3 табла с 9 обр.);
- С. Дончева. Оловни медалиони от Разградско. – В: Известия на исторически музей
Разград, т. 1, 2012;
- С. Дончева. Бронзов реликвиарен кръст от околностите на Преслав. – В: Преславска
книжовна школа, Т. 13, 2012, (6 стр. с резюме на англ., 3 абла, 5 обр.);
- С. Дончева. Антропоморфен амулет от Поповско. – В: VII научна конференция
„Поломието – находки, събития и личности”. Попово, 26-27 април 2012, (4 стр., 2
табла);
- С. Дончева. Зооморфен катинар-куче от Средновековието. – В: IX есенни четения
„Сборяново – от находката до витрината”, (5 с., 5 обр.);
- С. Дончева. Метални покрития върху бронзови изделия от производствените центрове
в околностите на Преслав. – В: Приноси към българската археология. Т. 8, 2013.
2.3. Издадени през 2012 г. книги
2.3.1. В чужбина
- S. Doncheva. Metal Art Production in Medieval Bulgaria. Jewelry craftsmanship in Bulgaria
at the Middle Ages. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2012, 161 pp. ISBN 978-3659-10635-4.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас
- Член на редколегията на Известия на Регионален музей Шумен;
- Член на редколегията на Журнал за исторически и археологически изследвания.
археолог Станислав Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Края на март до началото на април 2012 и от средата на април до началото на май
2012 г. участие в теренни обхождания във Външния град на Плиска за актуализиране на
археологическата карта на Плиска по проект „Старите български столици Плиска и
Велики Преслав и техните околности”, обходени около 5000 дка и регистрирани над
100 обекта, някои от които неизвестни;
- 04 – 10.04.2012 г. – ръководител на наблюдения при отнемане на хумусен пласт по
трасето на АМ „Хемус”, обект №6, км. 347+380 – км. 347+600 – регистрирани
структури от селище и некропол;
- 27 – 31.06.2012 г. – наблюдения при изкопни работи за строежа на Фотоволтаичен
парк в имоти УПИ I, III, IV и V, кв. 8 на гр. Плиска, зам. - ръководител, регистрирани
16 структури с жилищно – стопански характер;
- 08 – 22.07.2012 г., зам. – ръководител на частично проучване на терен за строеж на
Фотоволтаичен парк в имоти УПИ I, III, IV и V, кв. 8 на гр. Плиска. Проучени са
структури от селище – вкопани жилища и стопански ями, траншеи от дървени огради и
три погребения от некропол. Датировка на структурите IХ в.;
- 30.07 – 07.08.2012 г. – зам. ръководител на обект Плиска. Дворцов център – Цитадела;
- 08.08 – 06.09.2012 г. и от 14.10 – 01.12.2012 г. – ръководител на спасително
археологическо проучване по АМ „Хемус”, обект №6, км. 347+380 – км. 347+600.
Проучени са структури със стопански характер от IV в. Сл. Хр. и 250 погребения от
голям редовен некропол датиращ от ХVII – ХVIII в. Проучени са отделни съоръжения
от ХХ в.;
- 17.09 – 14.10.2012 г. ръководител на обект Плиска. Дворцов площад – СЗ. Проучени в
различна степен на завършеност са северозападната част на сграда № 2, 3 жилища, 8
стопански ями, 9 погребения, ями от дървени стълбове и траншеи от огради, частично
са проучени и трасе на два тайни ходника.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали от разкопки;
- Събиране на материали за разпространението на глинените бъклици в България и
Европа във връзка с доклад на Трета национална конференция по археология, история и
културен туризъм ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ;
- Събиране на материали за производството на строителна керамика;
- Събиране на материали съществувалите селища през периода ХIV – ХIХ в. в района
на Шумен, във връзка с проучвания некропол по трасето на АМ „Хемус”, обект №6, км.
347+380 – км. 347+600.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Доклад „Глинени бъклици от Плиска” на Трета национална конференция по
археология, история и културен туризъм ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ – „БЪЛГАРИЯ
В СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”, 17 – 19.05.2012 г.;
- Доклад „Новооткрити селищни структури и некропол във Външния град на Плиска”
(съавт. Я. Димитров, Ю. Савев), Декемврийски четения 2012, посветени на Златка
Генова, 13 – 14.12.2012 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологически разкопки на обект „НИАР Плиска. Дворцов
център – Цитадела” – Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012,
375-378. ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов. Разкопки на Дворцовия площад в Плиска - Археологически открития и
разкопки през 2011 г., София, 2012, 383-385. ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов, Т. Тихов. Археологическо проучване на обект „Ранносредновековна
сграда” в НИАР Кабиюк. – Археологически открития и разкопки през 2011 г., София,
2012, 393-394. ISSN: 1313-0889.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Запознаване на шуменската общественост с резултатите от последните проучвания на
обект Плиска. Дворцов площад и обект Ранносредновековна сграда в НИАР Кабиюк,
30.03.2012 г.;
- Интервюта за местни и национални вестници, радиостанции и телевизии свързани с
провежданите разкопки.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Фотодокументиране на находки от археологически проучвания;
- Компютърна обработка на планове, снимки и др. свързани с отчети и публикации;
- Член на комисия за установяване на дефекти по Археологическа база – Плиска, във
връзка с неизпълнени гаранционни условия от фирмата изпълнител.
инж. Светлозар Стоянов, техник
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Изкоп северно от Източна порта, Източна крепостна стена, Вътрешно землено
укрепление, Етап І, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р Павел Георгиев–
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НАИМ – БАН, Филиал Шумен: Полагане на работна план-квадратна мрежа, техническо
заснемане, геодезически измервания, таблици и инженерна графика;
- Старобългарско селище, м. Бадалъците, с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл.
Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Константин Константинов – Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”, катедра „История и археология”: Полагане на
работна план-квадратна мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания,
таблици и инженерна графика;
- Владетелска църква, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р
Маргарита Ваклинова – НАИМ – БАН: Полагане на работна план-квадратна мрежа,
техническо заснемане на структури, геодезически измервания и таблици;
- Изкоп ХХ, Дървена крепост, Етап І, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р
Павел Георгиев – НАИМ – БАН, Филиал Шумен: Полагане на работна план-квадратна
мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания, таблици и инженерна графика;
- Патриаршеска част на Царския дворец, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител
Ангел Конаклиев – Регионален исторически музей гр. Търговище: Полагане на работна
план-квадратна мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания, таблици,
инженерна графика, разработване и представяне на техническа документация;
- Дворцов център – Юг, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р Стойчо
Бонев – НАИМ – БАН, Филиал Шумен: Полагане на работна план-квадратна мрежа,
техническо заснемане, геодезически измервания, таблици и инженерна графика;
- Обект 41, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководители доц. д-р Стоян Витлянов и гл. ас. д-р
Константин Константинов – Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”, катедра „История и археология”: Изграждане на работна геодезическа
основа, полагане на работна план-квадратна мрежа, техническо заснемане,
геодезически измервания, таблици, инженерна графика, разработване и представяне на
техническа документация;
- Изкоп ХХ, Дървена крепост, Етап ІІ, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р
Павел Георгиев–НАИМ – БАН, Филиал Шумен: Техническо заснемане, геодезически
измервания, таблици и инженерна графика;
- Производствен център за металопластика, с. Златар, общ. Велики Преслав, обл.
Шумен. Ръководител доц. д-р Стела Дончева–НАИМ – БАН, Филиал Шумен: Полагане
на работна план-квадратна мрежа, техническо заснемане, геодезически измервания,
таблици, инженерна графика, разработване и представяне на техническа документация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Трета национална научна конференция с международно участие „Пътуване
към България” – 17 – 19 май, гр. Шумен с доклад на тема: „Инженерно-техническо
осигуряване на археологическите разкопки” (8 стр. БДС);
- Участие в Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на
Национален военен университет „Васил Левски” – 14-15 юни, гр. Велико Търново с
доклад на тема: „Архитектурно-геодезическо и картографско документиране на обект
„Дървена крепост” във Вътрешния град на Плиска” (13 стр. БДС, сертификат);
- Участие в Национална конференция с международно участие „За книгите,
библиотеките и хората в тях” по повод 90-годишнината на Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров” – 27 септември, гр. Шумен с доклад на тема: „Техническо
оборудване на библиотечните сгради с цел осигуряване на оптимални условия за
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съхранение на книжните материали” (в съавторство с Галина Цекова от Регионален
исторически музей гр. Шумен). (9 стр. БДС);
- Участие в Международна научна конференция „Апогеят на гетската цивилизация”,
посветена на 30-годишнината от откриването на Свещарската тракийска царска
гробница – 29 септември, гр. Исперих с доклад на тема: „Инженерно-геодезическа
опора на археологически обект”. (12 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Културното наследство на Варна” по повод 250
години История славянобългарска, Съюз на учените в България–клон Варна – 28
септември, гр. Варна с доклад на тема: „Основа за опазване на културно-историческото
наследство”. (6 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Музеят и градът” по повод 50-годишнината на Музей
на народните художествени занаяти и приложните изкуства – 18-19 октомври, гр.
Троян с доклад на тема: „Логистични дейности съпровождащи културно-историческото
наследство”. (21 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и
инфраструктурата”, Национален военен университет „Васил Левски” – 25-26 октомври,
гр. Велико Търново с доклад на тема: „Бележки върху инженерната осигуреност на
библиотеките”. (7 стр. БДС, сертификат).
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 2012 г.
- Св. Стоянов. Необходими логистични и инженерно-технически мероприятия за
опазване на археологическото наследство в различните етапи на откриване, проучване
и съхранение. – От регионалното към националното, Велико Търново, 2012,
Издателство „АБАГАР”, 444-448, ISBN 978-954-427-966-0;
- Св. Стоянов. Архитектурно-геодезическо и картографско документиране на обект
„Дървена крепост” във Вътрешния град на Плиска. – Научни трудове от Юбилейната
научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Том
5, Велико Търново, 2012, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 40-48, ISBN
978-954-753-095-9;
- Св. Стоянов. Българската държавна администрация–структура и функции. – ЕпископКонстантинови четения „Vivat academia”, Том 17, Шумен, 2011, Университетско
издателство „Епископ Константин Преславски”, 231-241, ISSN 1313-8286;
- Св. Стоянов. Основа за опазване на културно-историческото наследство. – Известия
на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна, Съюз на
учените – Варна, 102-104, ISSN 1314-586Х.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Св. Стоянов. Из общинската администрация на Шумен през юни 2007 г. – Сборник на
Дружество на краеведите „Георги Джумалиев”, гр. Шумен (33 стр. БДС);
- Св. Стоянов. Инженерно-техническо осигуряване на археологическите разкопки. –
Сборник от Трета национална научна конференция с международно участие „Пътуване
към България”, гр. Шумен (8 стр. БДС);
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- Св. Стоянов. Техническо оборудване на библиотечните сгради с цел осигуряване на
оптимални условия за съхранение на книжните материали. – Сборник от Национална
конференция с международно участие „За книгите, библиотеките и хората в тях” по
повод 90-годишнината на РБ „Ст. Чилингиров”, гр. Шумен (в съавторство с Г. Цекова
от РИМ – Шумен, 9 стр. БДС);
- Св. Стоянов. Инженерно-геодезическа опора на археологически обект. Сборник от
Международна научна конференция „Апогеят на гетската цивилизация” по повод 30годишнината от откриването на Свещарската тракийска гробница, гр. Исперих (12 стр.
БДС);
- Св. Стоянов. Логистични дейности съпровождащи културно-историческото
наследство. – Сборник от Научна конференция „Музеят и градът” по повод 50годишнината на Музей на народните худажествени занаяти и приложните изкуства, гр.
Троян (21 стр. БДС);
- Св. Стоянов. Бележки върху инженерната осигуреност на библиотеките. – Сборник от
Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и
инфраструктурата”, гр. Велико Търново (7 стр. БДС).
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
- Св. Стоянов. Инженерно-технически дейности в логистиката на теренните
археологически проучвания. Шумен, Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски”, ISBN 978-954-577-628-1.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Завършен пълен курс на обучение за работа с автоматизирана система за инженерна
компютърна графика в двумерно пространство;
- Покана и участие в занятие, проведено във Военен географски център на Българската
армия в гр. Троян. (под. 24430).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Занятие с учениците от ІVг клас (хореографски) при СОУ „Сава Доброплодни” гр.
Шумен на тема: „Запознаване с геодезическа апаратура за техническо заснемане на
резултатите от теренните археологически проучвания”.
лаборант-керамик Станка Георгиева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОМАГАТЕЛНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- През 2012 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 и други обекти от Североизточна България:
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- 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;
- Югоизточна периферия – Плиска, р-л д-р Янко Димитров – прегледан масов материал,
реставрирана 1 керамичен съд;
- Плиска. Дворцов център – Изток, р-л доц. д-р В. Григоров – прегледан масов
материал, възстановени 12 цели форми;
- Плиска. Ранносредновековно селище на терена за изграждане на ФВЕЦ, р-л гл. ас. д-р
Я. Димитров – прегледан масов материал;
- Дървена крепост – Плиска, р-л доц.д-р Павел Георгиев – прегледан масов материал от
2012 г.;
- Обект №41, Плиска, р-л доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ – прегледан масов материал от
2012 г.;
- Обект Старобългарски производствен център за металообработка при с. Златар,
Шуменско, р-л доц. д-р Ст. Дончева, прегледан масов материал;
- Средновековно селище при с. Хърсово, Шуменска област, р-л гл. ас. 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 – възстановени 16 цели форми от различни епохи;
- Дообработка на цели форми и преглеждане на масов керамичен материал от
предходни сезони на проучванията в Плиска.
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II.8. ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
доц. д-р Константин Дочев (ръководител на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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
(посещение на музеите във Варна, Каварна, Добрич, Търговище, Попово, Омуртаг,
Габрово);
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 350 екз.) от обект
„Перперикон”, Кърджалийска област, сезон 2010 г., с р-л проф. Н. Овчаров (НАИМ при
БАН) за пълното им публикуване (досега от 2002 г. са идентифицирани и анализирани
първично ок. 3400 екз.);
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 160 екз.) от обекти
„Църква Св. Йоан Рилски” и „Църква Св. Св. Апостоли Петър и Павел” от кв. „Асенов”
във В. Търново, сезон 2012 г., за окончателното им публикуване (общо към 860 екз.);
ръководители проф. Н. Овчаров (НАИМ при БАН, София) и доц. Х. Вачев (РИМ, В.
Търново);
- 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 временен ръководител
доц. д-р Бистра Божкова от НАИМ при БАН на тема „Метаморфози и устойчиви
модели в иконографията на монети и паметници от Античността и Средновековието –
образи на религиозната и културна идентичност” (2009 – 2012 г.), (крайна фаза на
завършване);
- Участие в конкурс към Фонд „Научни изследвания” с екип от Градски исторически
музей Асеновград, както и от други ведомства на тема Теренни археологически
проучвания на Асенова крепост – изследване на фортификацията, гражданската и
църковната архитектура, както и на други движими и недвижими културни ценности”
(обща стойност 390 000 лв.).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с изказване на кръгла маса, организирана от Министерството на културата,
Министерство на финансите (с присъствието на финансовия м-р Симеон Дянков),
община Велико Търново, Министерство на вътрешните работи и в-к „Стандарт” на
тема „Опазване на културно-историческото наследство (гр. Велико Търново, 24 април
2012 г.);
- Участие в научна конференция, организирана от община Пловдив, Великия приорат
на тамплиерите в България и сп. Будител с доклад „Опазване на културното наследство
в България” „Крепостно строителство на хълма Царевец през ХІІ-ХІV в.” (гр. Пловдив
17-18 май, 2012 г.).

203

- Участие в научна конференция, организирана от община Троян и Министерството на
културата на тема „Музеят и градът”с доклад „Парите в столичния Търнов през ХІІІХІV век) ( гр. Троян 18-19 октомври, 2012 г.).
- Участие с доклад в традиционните декемврийски четения в НАИМ при БАН в памет
на Златка Генова на тема „Малко известни процеси и явления н българското парично
обръщение в периода ХІІ – ХІV в.” (13-14 декември. 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 2012 г.
- К. Дочев. Монетна находка (края на ХІІ в.) от новооткрита порта на крепостта
Трапезица (гр. Велико Търново). – Известия на Регионален исторически музей, Велико
Търново, ХХVІ, Велико Търново, 2011, 151- 170, ISSN 0861- 5888;
- К. Дочев. Трапезица, Югозападен сектор, В: Археологически открития и разкопки
през 2011 г., НАИМ при БАН, 421- 423, София, 2012, ISSN 1313- 0889;
- К. Дочев. Редки медни монети на никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци (1222 –
1254) от средновековния Перперикон (Кърджалийска област). – В: Известия на
Националния археологически институт (In honorem professoris Димитър Овчаров), ХL,
НАИМ при БАН, София, 2012, 245- 257, ISSN 0323 – 9535.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Дочев. Колективна находка с монети на цар Теодор Светослав (1301 – 1322) от
крепостта Трапезица във Велико Търново. – Известия на Регионалния исторически
музей във Велико Търново, 6 с. (за 2012 г.);
- К. Дочев. Рядък тип златна перпера на византийския император Михаил VІІІ Палеолог
(1261 – 1282). – Годишник Нумизматика, сфрагистика и епиграфика,т. 9, 2013 г. (6 с.).
- К. Дочев. Крепостно строителство на хълма Трапезица във Велико Търново през ХІІ –
ХІV в. (сп. Будител, 2013) (12 с.).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г.
- К. Дочев. Медни монети на княжество Молдова (ХV в.) от Велико Търново (7 с.), За
юбилеен сборник в чест на 70-годишнина на доц. д-р Георги Кузманов (НАИМ при
БАН, София) (11 с.).
- К. Дочев. Златни перпери-фурета на византийската династия Палеолози. – За юбилеен
сборник в чест на 70- годишнина на проф. К. Попконстантинов (ВТУ, „Св. св. Кирил и
Методий”, Велико Търново) (12 с.).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 г. – 45
часа;
- Антична нумизматика с магистри, І-ва година, археология, ВТУ С. св. Кирил и
Методий”, 2012 г., 10 часа;
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, 2012 г., 45 часа;
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), ІІІ курс археология, ВТУ, „Св.
св. Кирил и Методий”, 2012, 45 часа;
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ – ХV в.), магистри ІІ-ра година, ВТУ
„Св.св. Кирил и Методий”, 2012 г., 20 часа;
- Антична и средновековна нумизматика, ІІІ курс, специалност „Археология”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2012 г., 30 часа;
Общо лекции – 195 часа
Упражнения
- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30 часа,
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, 30 часа, 2012 г.
Общо упражнения – 60 часа
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 жури относно защита на 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 (20
май 2012 г.);
- Член на жури относно защита на дисертацията на Марияна Минкова, свободен
докторант към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново на тема: „Монетно
обрэщение в Августа Траяна – Берое приз римската и ранновизантийска епоха ” за
присъждане на образователната и научна степен „доктор (22 октомври 2012 г.);
- Член на комисия относно определяне граници на археологически обект в землището
на с. Горна Росица, община Павликени, област Велико Търново, заедно с
представители на Министерство на културата, Национален институт по опазване на
недвижими културни ценности, община Павликени, РИМ В. Търново и други
институции (19 юни 2012 г.).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено становища 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”;
- Писмено становище относно защита на дисертацията на Марияна Минкова, свободен
докторант към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново на тема: „Монетно
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обръщение в Августа Траяна – Берое приз римската и ранновизантийска епоха ” за
присъждане на образователната и научна степен „доктор (22 октомври 2012 г.);
- Две нумизматични експертизи на 122 антични и средновековни монети по ЗМ №3 и
10/2011 г. на РПУ, гр. Кърджали;
- Нумизматична експертиза на 21 хиляди монети и предмети, върнати на Р България от
правителството на Канада (заедно с екип от НИМ, София и НАИМ при БАН, София);
- Две нумизматични експертизи на 246 монети и предмети по Дп. 16 и Дп. 166, гр.
Пазарджик;
- Нумизматична експертиза на 52 сребърни турски монети по Дп. 303 от 2012 г. на
РПУ, Свищов;
- Експертиза на 17 предмета и монети по Сл. д. 23 от 2012 г. на Окръжна прокуратура,
гр. Габрово.
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
- Доклад на традиционните мартенски четения по случай 22 март – празник на Велико
Търново на тема „Крепостно строителство на хълма Трапезица” (15 март 2012 г.;
- 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
в национално радио „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 (съвместно с Росен Йосифов от РИМ – Габрово) на аварийно
теренно издирване по трасето на „Главен разпределителен газопровод извън
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урбанизираната територия за газоснабдяване на община Габрово” на територията на
общини Севлиево и Габрово, област Габрово, м. юни 2012 г.;
- Заместник ръководител на археологически разкопки на обект „Късноантична и
средновековна крепост в м. Калята” до гр. Якоруда, с ръководител гл. ас. д-р Мариела
Инкова, м. юли 2012 г.;
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Средновековен град
Трапезица – сектор Южен” в гр. Велико Търново, м. септември/октомври 2012 г.;
- Научен ръководител (съвместно с Росен Йосифов от РИМ – Габрово) на аварийни
археологически разкопки на селище от периода на Втората българска държава в м.
Коджакър, до гр. Севлиево, около т. 17 по трасето на „Главен разпределителен
газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на община Габрово” на
територията на общини Севлиево и Габрово, област Габрово, м. октомври 2012 г.;
- Заместник ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко” в 50-метров коридор, в рамките на сектор 4 от трасето, от с.
Паламарца, община Попово, област Търговище до с. Недан, община Павликени, област
Велико Търново (от км 195 до км 270), на територията на общини Павликени, Полски
Тръмбеш, Горна Оряховица и Стражица, област Велико Търново, община Бяла, област
Русе и община Попово, област Търговище, м. октомври 2012 г.;
- Археолог в екипа провел теренно издирване на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток” в 50-метров коридор, в рамките на сектор 5 от трасето (от км
151 до км 237), на територията на община Лозница, област Разград, община Търговище
и Попово, област Търговище, община Бяла, област Русе, община Стражица, Горна
Оряховица и Полски Тръмбеш, област Велико Търново, м. ноември 2012 г.
1.2. Други изследователски теми
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм
„Пътуване към България” – „България в световното културно наследство”, Шумен, 17 –
19 май 2012 г. с доклад „Средновековна броня от разкопките на Никополската крепост”
(съвместно с Вл. Найденов от РИМ – Плевен);
- Участие в LI Национална археологическа конференция, Бургас, 29 май – 1 юни 2012
г., с доклад „Археологически разкопки на обект "Средновековен град Трапезица –
Южен”;
- Участие в национална конференция Декемврийски четения в памет на Златка Генова,
София, 13-14 декември, с доклад „Османски шлемове от фонда на НАИМ при БАН”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- D. Rabovyanov, St. Dimitrov. Medieval armour from the Royal palace in Bulgarian capital
Tarnovgrad. – Acta Militaria Mediaevalia, VII, Krakow-Rzeszow-Sanok 2011, 161-174 ISSN
1895-4103.
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2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Д. Рабовянов. Средновековни костени апликации за колчан от хълма Трапезица,
Велико Търново. – Археология, LII, 2011, кн. 2, 53-72 ISSN 0324-1203;
- Д. Рабовянов. Acta Militaria Mediaevalia, tom VII, Kraków – Rzeszów – Sanok 2011. 252
s. – Археология, LIII, 1, 2012, 124-127. ISSN 0324-1203 (рецензия);
- Д. Рабовянов, Ж. Гюлева и Пл. Дойчев Редовни археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица – сектор Южен”. – АОР-2011, София, 2012, 419-421,
образите са на стр. 422-423. ISSN 1313-0889;
- К. Чукалев, Д. Рабовянов, С. Александрова, Ж. Узунов, Е. Дерменджиев, Н. Еленски.
Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 4. –
АОР-2011, София, 2012, 589-591. ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- Д. Рабовянов. Костена пластина от арбалет от средновековна Трапезица във Велико
Търново. – Археология, 2, 2012;
- Д. Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица –
сектор Южен”. – Известия на РИМ-В. Търново, том 27, 2012.
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 2012 г.
- Д. Рабовянов, Вл. Найденов. Средновековна броня от разкопките на Никополската
крепост. – Сборник с материали от Трета национална конференция по история,
археология и културен туризъм „Пътуване към България” – „България в световното
културно наследство”, Шумен, 17 – 19 май 2012 г.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Д. Рабовянов. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX
– началото на XI в.). София, 2011 (Дисертации, том V) ISBN 978-954-9472-12-7.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Д. Рабовянов, Ж. Гюлева. Средновековен град Трапезица – сектор Южен. – В:
Българска археология 2011. Каталог към изложбата. София, 2012, 60-62, ISBN 978-9549472-14-1.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности на обект „Средновековен град Трапезица – сектор
Север (Северозападно подножие)” в гр. Велико Търново;
- Член на комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности на обект „Средновековен град Трапезица – сектор
Север” в гр. Велико Търново;
- Член на комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности на обект „Църква и баня южно от манастира „Св. 40
мъченици” в гр. Велико Търново.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 2 интервюта за вестниците „Борба” и „Янтра днес” във връзка с археологическите
разкопки на Трапезица;
- 1 участие в телевизионно предаване за телевизия Видеосат-В. Търново във връзка с
археологическите разкопки на Трапезица.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с материали в подготовката на национална археологическа изложба
„Българска археология 2011”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ при БАН – Филиал Велико Търново.
доц. д. изк. Константин Тотев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Църква и баня”, южно от
манастира „Св. 40 мъченици” в гр. В.Търново. м. май/юли;
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Средновековен град
Трапезица – сектор Север (северозападно подножие)” в гр. Велико Търново, м.
юли/септември 2012 г.;
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Средновековен град
Трапезица – сектор Север” в гр. Велико Търново, м. септември/октомври 2012 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм
„Пътуване към България” – „България в световното културно наследство”, Шумен, 17 –
19 май 2012 г. с доклад „Византийски и латински евлогии, донесени от поклонници в
Преслав през ХІІ – ХІV в.”;
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- Участие в национална конференция Декемврийски четения в памет на Златка Генова,
София, 13-14 декември, с доклад „Нов подглазурен надпис с името на цар Иван
Александър”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- К. Тотев. Константинополски литийни кръстове от бронз, открити в България. Част І.
– Археология, LII, 2012, кн. 1, 46-62, обр. І-Х. ISSN 0324-1203;
- К. Тотев. Процесиен кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. – Известия на
РИМ – В. Търново, ХХVІ, 2011, В. Търново, 2012, 179-188. ISSN 0861-5888 (в съавт. с
Н. Ботева);
- К. Тотев. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор
Север” във Велико Търново. – АОР през 2011, София, 2012, 416-419, обр. 1-3. ISSN
1313-0889 (в съавт. с Е. Дерменджиев и П. Караилиев);
- К. Тотев. Археологически разкопки на обект „Църква и баня, южно от манастира „Св.
Четиридесет мъченици” във Велико Търново. – АОР през 2011, София, 2012, 425-428,
обр. 1-3. ISSN 1313-0889. (в съавт. с Е. Дерменджиев и П. Караилиев).
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Тотев. Константинополски литийни кръстове от бронз, открити в България. Част ІІ.
– Археология, 2, 2012.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Тотев. „Нов подглазурен надпис с името на цар Иван Александър.” – Приноси към
българската археология, т. VІІІ.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Тотев. „Византийски и латински евлогии, донесени от поклонници в Преслав през
ХІІ-ХІV в.” – Сборник с материали от Трета национална конференция по история,
археология и културен туризъм „Пътуване към България” – „България в световното
културно наследство”, Шумен, 17 – 19 май 2012 г.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
- К. Тотев. Солунски евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони
ХІІ-ХV в.). 371 страници, 201 чернобели и 103 графични илюстрации.; Солунски
евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони ХІІ – ХV в.).
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Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на
изкуствознанието”. София, 2012, 1-36.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ
хълма Трапезица във В. Търново, м. май, 2012 г.;
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ
хълма Трапезица във В. Търново, м. май, 2012 г.;
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ
хълма Трапезица във В. Търново, м. октомври, 2012 г.;
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ
хълма Трапезица във В. Търново, м. ноември, 2012 г.

„Св. Св. Кирил и Методий” на
„Св. Св. Кирил и Методий” на
„Св. Св. Кирил и Методий” на
„Св. Св. Кирил и Методий” на

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ;
- Член на комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности на обект „Средновековна крепост при гр. Севлиево”,
м. ноември 2012 г.;
- Член на комисия за приемане на резултатите от аварийни археологически разкопки на
обект „Средновековно селище в м. Коджа кър до гр. Севлиево” по трасето на „Главен
разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на
община Габрово” на територията на общини Севлиево и Габрово, област Габрово, м.
ноември 2012 г.;
- Член на комисия за изготвяне предложение за определяне на режимите – граници и
предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност „Крепост в м.
Урдовиза на морския бряг” гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, м. октомври 2012
г.;
- Член на комисия за приемане на резултатите от археологически проучвания и полева
документация на обект „Средновековен манастир в м. Кирика, НИАР Мадара”,
октомври 2012 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 5 интервюта за вестниците „Борба” и „Янтра днес” във връзка с археологическите
разкопки на Трапезица;
- 3 участие в телевизионно предаване за телевизия Видеосат-В. Търново във връзка с
археологическите разкопки на Трапезица;
- Участие в предаване „Памет българска” на БНТ – 1 бр.;
- Участие в предавания „ Час по история” на телевизия СКАТ – 1 бр.;
- Участие в предавания на Радио Фокус – 9 бр.;
- Участия в предавания на радио и телевизионни канали от В. Търново – 2 бр.
доц. д-р Мирко Робов
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на монография „Средновековен Килифаревски манастир”. Обработка на
находките от проучванията за изработване на каталог към изданието;
- Участие в конкурс към Фонд „Научни изследвания” с екип от Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Регионален исторически музей – Велико
Търново, сдружение „Килифарево – минало и бъдеще” по тема: „наследството на
Великата Килифаревска обител (възстановка, опазване, популяризация и
социализация)”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с изказване в дискусия на тема: „Културно-историческото наследство на
Велико Търново” на 23 април 2012 г., организирана от вестник „Стандарт” и с участие
на Министерството на културата, Министерство на финансите (с присъствието на
финансовия м-р Симеон Дянков), община Велико Търново, Министерство на
вътрешните работи;
- Участие в научни четения на тема „Духовното и книжовно наследство на
Теодосиевата школа при Килифарево”, посветени на празника на Килифарево.
Четенията са в памет на акад. Стефан Додунеков (24 август 2012 г.);
- Участие с доклад в традиционните декемврийски четения в НАИМ при БАН в памет
на Златка Генова на тема „Мостовете над Янтра в столично Търново? (13-14 декември.
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 2012 г.
- М. Робов. „Църковното строителство в югоизточния сектор на Трапезица”. –
Търновска книжовна школа, т. 9, В. Търново, 2012. 633-648. ISBN 978-954-339 2.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- М. Робов. „Проучване върху сеизмичната активност в Търново през ХІІІ век”. – В:
Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов (21 с.);
- М. Робов. „Кой е манастирът „Св. Иван Рилски” на Трапезица?” – Известия на
регионален исторически музей, Велико Търново (17 с.).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2011 г.
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- М. Робов. „Водоснабдяването на търновските столични крепости”. Национален
военен университет „Васил Левски”. – Годишна университетска научна конференция –
23-24 юни 2011 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Средновековните манастири в столично Търново и околността”. Две лекции във
великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пред студенти – магистърска
програма.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия по приемане на резултатите от археологическите разкопки на обекти:
манастир „Св. Св. Петър и Павел” във Велико Търново; проучвания в източното
подножие на Царевец (Е. Дерменджиев, РИМ – В. Търново); Проучвания на Момина
крепост във В. Търново (Е. Дерменджиев, РИМ – В. Търново);
- Член на работна група за определяне границите на археологически резерват
„Средновековен Килифаревски манастир” (съвместно с МК, община Велико Търново,
РИОСВ – В. Търново, НАИМ – БАН).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на Редакционна колегия на поредицата „Царевград Търнов”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 4 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия
„Видеосат”, В. Търново;
- 5 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия „Евроком
Царевец”, В. Търново;
- Документален филм за средновековно Търново с журналиста Момчил Иванов (Епохи
ТВ);
- Предадена за отпечатване брошура „Средновековната школа на св. Теодосий
Търновски при Килифарево” („Царевград Търнов” ООД).
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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
- Зам. ръководител на археологическите разкопки на Перперикон; юли – септември
2012.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект по ФНИ (категория „Млади учени”), на тема: „Кариерите на
римския Филипопол”;
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участие в VІІ Национална научна конференция „Поломието – находки, събития и
личности”, проведена в ИМ – гр. Попово, 26-27.04.2012 г. Тема на доклада:
„Йонийският ред от римската вила при язовир Бели Лом”;
- Седма научна конференция “Долината на тракийските царе – Проблеми на
тракийската култура”, гр. Казанлък, 31.08 – 01.09.2012 г. Тема на доклада:
„Хронологични етапи в историческото развитие на комплексите от Скалния град
Перперикон”;
- Участие в ХХІІ Международен лимес конгрес, проведен в град Русе, 06 – 12.09.2012 г.
Тема на доклада: „Architectural Decoration in Roman colony Ulpia Ratiaria”.
- Участие в Международна конференция „Комуникации и Търговия на Балканите от
Александър Велики до Александър Батенберг”, организирана от Американския
Изследователски Център в София, 25-26.10.2012 г.: “Communication and Commerce in
the Balkans from Alexander the Great to Alexander Battenberg” with report: “Recent
excavations near Pchelarovo, Kurdzhali region – a commercial center (emporium) from the
Hellenistic and Roman era?”.
б) В чужбина:
- Участник в 113-та годишна среща на Американския археологически институт.
Проведена във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ, 05 – 08.01.2012 г., 113th Annual
Meeting of Archaeological Institute of America. Colloquium Session: Silent Participants:
Terracottas as Ritual Objects. Paper presented: Terracotta figurines from the Thracian
Sanctuary of Tatul;
- Участник в Третата Международна конференция на Центъра за Спартански и
Пелопонески Изследвания „Сакралните пространства в Пелопонес от Праисторията до
Пост-византийско време”: 3rd CSPS International Conference „Sacred Landscapes in the
Peloponnese from Prehistory to Post-Byzantine times”, Sparti, 30 March – 1 April 2012.
Тема на доклада: „Architectural details from Antiquity, reused in Byzantine churches in
Mystras – like evidences about continuity in religious architecture”;
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- Участие в Първата Международна конференция за Набатейската култура: The First
International Conference on the Nabataean Culture, Perta, Jordan, 5 – 8 May 2012. With
report: „Analysis over the Nabataean Models in Cult Architecture: Elephant Capitals from the
Great Temple in Petra – Unique Nabataean Contribution to the Architectural Decoration in
East Mediterranean Region During the Antiquity”;
- Участие в Трети Международен Симпозиум, организиран от Музея на Олтения, гр.
Крайова, Румъния, 17 – 19.10.2012 г.: The 3rd International Symposium „The Region of
Oltenia – Cultural Interferences”, с тема на доклада: „Tuscan order along the Lower Danube
limes zone – a main architectonical feature in military architecture during the Early Imperial
era (I - beginning of the II c. AD).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Z. Dimitrov. Burial finds from the Principate in the region of Perperikon, Kurdzhali district.
Bulletin Instrumentum, vol. 35, June 2012, 18 – 22. ISSN 1680-0443.
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- Z. Dimitrov. Burial finds from the Principate in the region of Perperikon, Kurdzhali district.
Bulletin Instrumentum, vol. 35, June 2012, 18-22, ISSN 1680-0443.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- З. Димитров. Българска археология 2011. Списание „Наука”, т. ХХІІ, кн. 3, изд. „Съюз
на учените в България”, София, 2012, 56-59, ISSN 0861-3362;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 431-433,
ISSN 1313-0889;
- З. Димитров. Антична строителна керамика от Татул. Археология, LII, 2011, 2, 97-109,
ISSN 0324-1203;
- З. Димитров. Стълбове с релефна украса от римската епоха във фонда на НАМ. –
Известия на Националния Археологически Институт (In Honorem Professoris Димитър
Овчаров). Sofia, XL, 2012, 1-32, ISSN 0323-9535.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- З. Димитров. Антични архитектурни детайли, преизползвани в средновековната
църква „Св. св. Петър и Павел” във Велико Търново. – Известия на Историческия
Музей Велико Търново (под печат);
- З. Димитров, Н. Русев. Антична керамика от Читашка могила, общ. Братя Даскалови,
Чирпанско. – Известия на археологическия институт (под печат).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- Z. Dimitrov. Development of the Architectural Orders in the Region of the Lower Danube
Limes (1st – 3rd c. AD). – In: THE LOWER DANUBE ROMAN LIMES (1st – 6th C. AD).
NAIM-BAN (publisher), Sofia, 2012, 121-158, ISBN 978-954-9472-16-5;
- Z. Dimitrov Two figural capitals from the Late Antiquity in National Archaeological
Museum – Sofia. – In: NIŠ AND BYZANTIUM. S ymposium X (= the collection
of the Scientific Work from the X-th Symposium in Niš, 3-5 June 2011).
COBISS.SR-ID, Niš, 2012, 165-184, ISBN 978-86-6101-057-6;
- Z. Dimitrov. Perperikon. – In: Tabula Imperii Romani, Philippopolis K-35-2. Pendril
Publishing House, Sofia, 2012, 287-289, ISBN 978-954-92809-1-3;
- Z. Dimitrov. Tatul. – In: Tabula Imperii Romani, Philippopolis K-35-2. Pendril Publishing
House, Sofia, 2012, 372-374, ISBN 978-954-92809-1-3.
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- З. Димитров. Коринтски корниз от форума на Сердика, фин образец на римската и
османската архитектурно-декоративна пластика. – В: Сборник в чест на проф.
Ив.Маразов (под печат).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- З. Димитров (съставител). Българска археология 2011. Каталог на V-та Национална
археологическа изложба „Българска археология 2011”, изд. НАИМ – БАН, София, 2011,
стр. 77, ISBN: 978-954-9472-14-1.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Спечелен проект на Фондация Пол Гети за разработване на проект на тема: „The
Capitolia: A key cult feature of the Roman Empire frontier regions architectural
environment”, в Американския център за Магребски изследвания, град Оран, Алжир.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Репортажи на Канал 1, TV 7, Planeta и др. Във връзка с изложбата „Българска
археология 2011” и разкопките на Перперикон.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на V-та Национална археологическа изложба „Българска археология 2011”,
ще бъде открита в НАМ: 14.02.2012.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завеждащ отдел „Експозиции”;
- Член на Директорския съвет на НАИМ – БАН;
- Член на Музейния съвет на НАИМ – БАН;
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- Член на Общото събрание на НАИМ – БАН.
д-р Петя Андреева, уредник (секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в разкопките на античния град Хераклея Синтика край село Рупите, Петричко
(ръководител доц.д-р Людмил Вагалински), юни – юли и септември – октомври.
1.2. Други изследователски теми
- Защита на докторска дисертация на тема: „Празници в римската провинция Тракия I –
III век”; научен ръководител доц. д-р Людмил Вагалински;
- Август 2012 г. – специализация в Römisch -Germanisches Zentralmuseum в гр. Майнц,
Германия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- П. Андреева. XXII Международен Лимес конгрес – Русе, 06.09 – 11.09.2012 г., Сп.
Археология.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организирането на изложба „Толерантност: пътеводна светлина във вярата
и живота”. Архитектурни модели на светски и религиозни сгради. 10.01. – 30.01.2012 г.
- Участие в организирането на V Национална археологическа изложба „Българска
археология 2011”, 14.02 – 31.05.2012 г.;
- Участие в организирането на изложба „Тохоку – с надежда към утрешния ден”.
Възпоменателна еднодневна фотоизложба, посветена на първата годишнина от
земетресението в Североизточна Япония от 11 март 2011 г.; 15.03.2012 г.;
- Участие в организирането на изложба на дърворезби „Словото на изкуството,
изкуството на словото”, 02.05 – 18.05.2012 г.;
- Участие във включването на Музея в „Нощта на музеите”, 19.05.2012 г.;
- Участие в организирането на изложба на каменни паметници от фонда на НАИМ –
БАН в новата метростанция „Сердика II-8”;
- Участие във включването на бронзовата глава на Севт ІІІ в изложба „Бронз“ (Bronze) в
Лондон, Англия, организирана от Royal Academy of Arts, 15.09 – 09.12.2012 г.;
- Участие в организирането на изложба „Деултум градът на римските императори”,
14.12.2012 г. – 14.03.2013 г.;
- Участие в подготовката на проект „Приложение на мобилни дигитални технологии за
интерактивно представяне на експонатите в Националния Археологически музей”,
кандидатстващ за финансиране по Фонд „Научни изследвания”, съвместно с Институт
по системно инженерство и роботика – БАН – юли 2012 г.;
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- Изнесени беседи на английски и немски език върху експозицията на Музея;
- Текущи музейни дейности – подреждане на витрини, смяна на надписи и други.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на организационния екип на XXII Международен Лимес конгрес – Русе, 06.09 –
11.09.2012 г.;
- Секретар на отдел Експозиции.
доц. д-р Мария Рехо
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- M. Reho. Portrait Head of King Seuthes III. – In: Bronze, Royal Academy of Arts. London
2012,124, 258.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- M. Рехо. Българо-италианското сътрудничество в областта на археологическите
изследвания и популяризирането на богатото художествено-историческо наследство на
България. In: Специално издание България – Италия по повод 150-та годишнина от
Обединението на Италия, София 2012, 28-30 и „Italian Survey” на Novinite.com.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.1. Лекции
- Лекции, спец. курс (45 ч.) – Гръцка вазопис. СУ „Климент Охридски”, Катедра
Археология
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- 3;
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 3, СУ „Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Музеен съвет, Научен съвет и Директорски съвет на НАИМ и от 1.05.2012, на
Музеен съвет на БАН;
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- Член на комисия конкурс за гл. ас. към Музея – 1.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на Годишника на НАМ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в инвентаризацията на Репрезентативен фонд на НАМ – председател на
комисията;
- Участие в организацията на временни изложби:
1. Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота. Архитектурни модели на
светски и религиозни сгради. НАМ 10 – 30.01.2012;
2. Археология и бизнес в партньорство. Резултатите от проекта за проучване на
древния златодобивен рудник Ада тепе от късната бронзова и ранната желязна епоха.
НАМ 25.01 – 11.03.2012;
3. Българска археология 2011. НАМ 14.02 – 31.05.2012;
4. Постижения на Италия в областта на реставрацията. СУ „Климент Охридски”, март
2012;
5. Словото на изкуството, изкуството на словото. НАМ 02 – 18.05.2012;
6. Паметници от Сердика. В сътрудничество с Музея на история на София.
Метростанция Сердика 2, 30 август 2012 – 30 август 2013;
7. Ключ към сърцето. Джамиите в България. НАМ, 01 – 07.10.2012;
8. Communication and Commerce in the Roman Balkans, съвместно с ARCS. НАМ 25.10 –
30.11.2012;
9. Златата от Свещари. НАМ, централна зала, 11 – 25.11.2012 и от 26 в постоянната
експозиция в зала Трезор;
10. Деултум, градът на римските императори. В сътрудничество с Историческия Музей
Средец. НАМ 14.12.2012 – 14.03.2013;
- Организация на „Ревю на дамско облекло от Древния Рим” по случай международна
„Нощ на Музеите”. НАМ 19.05.2012;
- Участие в организацията на международна конференция „Обединена Европа и
нейното културно наследство”. Съвместно със Съюза на Журналистите. НАМ
18.06.2012;
- Участие в организацията на честването на Международния „Ден на Детето”. НАМ 1
юни 2012.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Многократно заместник ръководител отдел Експозиции;
- От 1.05.2012 зам. директор на НАИМ – трезор Музей;
- Координиране на работата по обновяване на музейните кабинети;
- Участие в координацията на работата по текущи ремонти на музейната сграда и
обновяване на част от витрините в централната зала.
гл. ас. д-р Камен Бояджиев, уредник
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в наблюдение при строеж на път I-5 Джебел-Маказа в района на обект 21 –
халколитно селище Върхари; април 2012 г. Финансиране от НАПИ. Проект на секция
Праистория – „Материална и духовна култура през халколита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”;
- Зам. ръководител на теренно издирване на археологически обекти в област Велико
Търново. Издирването се проведе в периода 2 – 6 май 2012 г. Бяха посетени пещери в
землищата на с. Беляковец, с. Мусина и Арбанаси;
- Участие в спасителните археологически проучвания на обект в м. Хауза до Капитан
Андреево, Свиленградско в периода 7 – 29 май 2012 г. Проучени са структури от
късния неолит, бронзовата и късножелязната епоха;
- Зам. ръководител на спасителни археологически проучвания в пещера „Манастира”,
Арбанаси, област Велико Търново. Разкопките се проведоха в периода 7 – 22 юни 2012
г. Проучени са два сондажа във входната зала на пещерата и участък със запазен
седимент в галерията. Пластовете са в значителна степен компрометирани от
имянарска дейност. Регистрирани са останки от началото на късния палеолит, а във
входната зала и материали от Възраждането;
- Участие в разкопките на селищна могила Юнаците през септември 2012 г.
Проучванията бяха съсредоточени в два сектора. Първият от тях е в сондажа, направен
от В. Миков през 1939 г. Проучени са останки от два последователни жилищни
хоризонта, В ІІ и В ІІІ, на дълбочина от 7,20 до 8,50 м (има значителна денивелация на
древния терен). Вторият сектор бе около халколитната крепостна стена. Продължи
работата по проучването на падналата отвесно платформа с многобройни съдове върху
нея. Тя е представлявала пода на сграда, построена над 5,5 м дълбока яма с диаметър 6
м. От външната страна на крепостната стена бяха продължени в южна посока и в
дълбочина започнатите предните години три сондажа. Във всички тях се достигна до
северната, вътрешна страна на халколитния ров. Финансирането е от Министерство на
културата. Проект на СП – „Материална и духовна култура през халколита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в сектор 1 от трасето на
газопровода „Набуко”. Издирването се проведе в периода 16-30 октомври 2012 г.
Обходени бяха 60 км, в които съгласно ревизия Е има промяна на трасето спрямо
ревизия С (по която се проведе издирването през 2011 г.). Бяха регистрирани 3 нови
обекта и актуализирани данните за още 15. Финансирането е по договор между НАИМ
и „Химкомплект-инженеринг”;
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в сектор 2 от трасето на
газопровода „Южен поток“. Издирването се проведе в периода 2 – 30 ноември 2012 г.
Обходени бяха 64 км, попадащи в области Монтана и Враца. В рамките на трасето бяха
регистрирани 7 обекта. Те са предвидени за археологически проучвания или
наблюдение по време на строителството. Финансирането е по договор между НАИМ и
„Газтек“ АД;
- Обработка на материали от спасителните археологически проучвания на халколитно
селище Върхари – юли-август 2012 г.
1.2. Други изследователски теми
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- Участие в проект „Нови Експериментални Методи за Оценка на концентрациите на
радиоактивни благородни газове в околната среда и археологически обекти (НЕМО)” по
Фонд “Научни изследвания”. Ръководител на проекта: д-р И. Димитрова, Физически
Факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Като част от работата по проекта бяха направени
измервания на концентрацията на 222Rn в различни строителни хоризонти и структури в
селищна могила Юнаците. Бяха подбрани и керамични образци за по-нататъшно
изследване на потенциалното влияние на 222Rn върху датирането чрез
фотолуминесценция.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международен симпозиум (Humboldt-Kolleg) на тема „Черноморското
пространство от неолита до ранната желязна епоха (6000 – 600 г. пр. Хр.). Културни
взаимовръзки в Циркумпонтийската зона и контакти със съседните й райони”.
Симпозиумът се проведе в гр. Варна от 16 до 20 май 2012 г. Представих доклад на тема
„Battle axes in Chalcolithic cemeteries from Northeastern Bulgaria and the Western Black sea
coast”;
- Участие в Националната археологическа конференция, провела се в Бургас в периода
29-31 май 2012 г., с доклад на тема „Теренно издирване на археологически обекти по
трасето на газопровода Набуко”;
- Участие в конференция „Геонауки 2012”, София, 13-14 декември 2012 г., с постер на
тема „Stone tools from the Varhari Chalcolithic settlement”, съвместно със С. Георгиев, Е.
Балканска и В. Петров.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- A. Guadelli, K. Boyadziev, J.-L. Guadelli, N. Sirakov. Les prospections dans la région de
Veliko Tarnovo en 2012. L'industrie osseuse. – In: Projet de recherche conjoint: „Les plus
anciennes manifestations de la présence humaine en Bulgarie du Nord”, Rapport MAEE, J.-L.
Guadelli, N. Sirakov et al., 111-120;
- A. Guadelli, K. Boyadziev, K. Mitov. Manastira. Les travaux de la campagne 2012. – In:
Projet de recherche conjoint: „Les plus anciennes manifestations de la présence humaine en
Bulgarie du Nord”, Rapport MAEE, J.-L. Guadelli, N. Sirakov et al., 123-136.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- К. Бояджиев. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод
„Набуко”, сектор 1. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012,
582-584. ISSN 1313-0889;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Спасителни археологически разкопки на халколитно
селище Върхари, община Момчилград. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 88-90. ISSN 1313-0889;
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- С. Иванова, Н. Спасов, К. Бояджиев. Праисторически скални структури в м. Харман
кая, мах. Гъсак, с. Биволяне. – Археологически открития и разкопки през 2011 г.
София, 2012, 85-87. 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 2012 г.
- К. Бояджиев. Каменни боздугани от неолита и халколита в българските земи. – В:
Сборник в памет на Лиляна Перничева.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Участие в редакционната колегия на Сборник в памет на Лиляна Перничева.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за БНР, представящо временна изложба „Българска археология 2011 г.” –
28.02.2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на временна изложба „Толерантност: пътеводна светлина във
вярата и живота”. Архитектурни модели на светски и религиозни сгради – 10.01 –
30.01.2012 г.;
- Участие в подготовката на временна изложба „Българска археология 2011 г.”, открита
на 14.02.2012 г.;
- Ръководител на подготовката на временна постерна изложба „Българска археология
2011” в галерията на открито срещу Военния клуб в София – февруари-март 2012 г.;
- Преаранжиране на витрини 1 и 2 в Централна зала (късна бронзова и ранна желязна
епоха) и витрини 5 и 6 в Зала Праистория (неолит) – април 2012 г.;
- Работа по подготовката на проект „Приложение на мобилни дигитални технологии за
интерактивно представяне на експонатите в Националния Археологически музей”,
кандидатстващ за финансиране по Фонд „Научни изследвания”, съвместно с Институт
по системно инженерство и роботика - БАН – юли 2012 г.;
- Участие в подготовката на постерна изложба по повод 120-годишнината на
Националния Археологически музей – октомври 2012 г.;
- Участие в подготовката на временна изложба „Деултум – градът на римските
императори”, открита на 14 декември 2012 г.;
- Текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Главен асистент в отдел Експозиции на НАИМ – БАН от 01 април 2012 г.;
- Секретар на Музейния съвет на НАИМ – БАН съгласно заповед от 28 февруари 2012
г.;
222

- Заместващ ръководител на отдел Експозиции в периода 9 юли – 10 август 2012 г.;
- Ръководител на отдел Експозиции от декември 2012 г.
гл. ас. д-р Светла Петрова-Динева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Провеждане на редовни археологически разкопки на обект „Базилика №4,
Епископска”, гр. Сандански, зам. научен ръководител. Разкрита част от богатата
епископска резиденция, разположена на запад от притвора и помещение №1.
Финансиране – Община Сандански.
По проект на САА „Раннохристиянска провинциална култура в българските земи”.
Продължителност – 30 дни;
- Теренно археологическо издирване в землищата на селата Яхиново, Червен брег и
Крайници, община Дупница, научен ръководител.
Финансиране – община Дупница.
Продължителност – 10 дни;
- Провеждане на спасителни археологически разкопки на обект „Старата турска баня”,
с. Баня, община Разлог. Зам. научен ръководител, по проект „Адаптиране на
паметниците на културно – историческото наследство за развитие на туризма в община
Разлог”, по ОП „Регионално развитие 2007-2013 години”.
Финансиране – община Разлог.
Продължителност – 15 дни. Проучването е временно преустановено, поради падналия
снеговалеж;
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали от проведените преди години разкопки в Сандански, както и
проучване и систематизиране на откритите археологически материали с цел подготовка
за публикация. Обработка на материалите от Базилики № 4, 7 и 8.
Продължителност – 15 дни;
- Работа по проект „Ранното християнство в Брегалнишкия басейн” (РМакедония),
съвместно с колеги от Македония; обработка на материали с цел публикация;
- Работа по проекта „Цареви кули”, гр. Струмица (РМакедония), експертна консултация
(задгранична командировка).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие в симпозиума на МАНД (македонските археологически научни дружества) –
17-18.10.2012 г., състоял се в гр. Дойран. Изнесен доклад на тема „Театърът на
Паройкополис/Партикополис”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
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2.1.2.1. Излезли от печат през 2012 г.
- S. Petrova. On Early Christianity and Early Christian Basilicas of Parthicopolis. Studi
sull’Oriente Cristiano. Accademia Angelica’ Constantiniana di lettere arti e scienze. Roma
16,1, 2012, 93-139. ISSN 1127-2171.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- S. Petrova. NICOPOLIS AD NESTUM/MESTUM. – In: Roman Cities in Bulgaria, vol I,
Prof. Marin Drinov, Academic publishing house, Sofia 2012:289-362 (на англ. ез.). ISBN
978-954-322-507-1.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- S. Petrova, V. Petkov. Paroikolopis/Parthicopolis. – In: Roman Cities in Bulgaria, vol II.
Prof. Marin Drinov, Academic publishing house, Sofia; на англ. ез. 150 страници – 261 850
знака, от които: 102 000 знака текст са с автор Св.Петрова, останалите знаци текст са в
съавторство.
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 2012 г.
- Театърът на Паройкополис/Партикополис. – В: Macedoniae Acta Archaeologica, том 21.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Проект „Цареви кули”, антично селище и средновековна крепост, гр. Струмица, Р
Македония. Експертна консултация по градоустройството и архитектурата;
- Проект „Ранното християнство в Брегалнишкия басейн”, Завод и Музей гр. Щип,
Университет на гр. Щип, Р.Македония. Изследване на ранното християнство в
Брегалнишкия басейн и в земите между Брегалница и Струма;
- Проект „Стоби и Стоби – форум”, по покана на ръководителя на археологическото
проучване на античен и късноантичен град Стоби, г-жа Силвана Блажевска, Скопие, Р
Македония. Експертна консултация свързана с архитектурата и градоустройството,
както и с раннохристиянското строителство.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Съюз на учените в България.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
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- Ръководство и подготовка на магистърската дипломна работа на Сашко Темелков
(РМакедония), студент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисии със Заповед на Директора на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Изготвяне на комплексна оценителна археологическо-нумизматична експертиза на
предмети, веществени доказателства (раздел археологически културни ценности), по
досъдебно производство № 10/2012, по описа на СБОП, назначена с Постановление от
25.06.2012 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организирането на временни изложби в НАИМ – БАН;
- Ежеседмична проверка на постоянната експозиция на Музея. Основна проверка на
всички експонати във витрините на Централна зала, витрини и стенописи от Галерията;
Временната изложба и зали: Трезор, Праистория и Средновековие. Проверка на
свободностоящите каменни паметници, тези върху паната, вътрешния и открития
лапидариуми.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Замествам при отсъствие ръководителя на отдел „Експозиции”.
археолог Катя Меламед
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 05 – 19 април, Седларе, Момчилградско:
Наблюдение по време на строителството на пътя Джебел – Маказа. Намерените обилни
материали в изкопите потвърдиха вече представената стратиграфия и хронология на
тази територия – Неолит, Енеолит, Бронзова епоха, Късна античност и ранно
средновековие, Късно средновековие. Не се регистрираха разрушени структури. Беше
изготвена препоръка при всеки случай на работа извън определения сервитут да бъде
извършено ново проучване и задължително наблюдение по време на работа.
В екипа участваха Елена Василева, Филип Петрунов и Емилия Евтимова;
- 22 юли – 26 август, Банско:
1. Карагонско.
Продължиха редовните разкопки на късноантичен християнски некропол в местността
Карагонско. Бяха проучени нови 15 гроба. Повечето от тях не съдържат гробни дарове,
но показват значително разнообразие в положението на скелета, както и липса на части
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от скелета. Концентрацията на керамика в насипите около гробовете обаче позволи
една по-прецизна дата – IV – V в., както и етническа характеристика на общността,
погребвала в некропола. Керамиката в повечето случаи е местна и показва тракийска
керамична традиция, вече известна от по-рано проучените обекти в района на Банско. В
края на сезона датата беше потвърдена още веднъж с находката от комплект бронзови
апликации за колан и тока от времето на Константин Велики. Беше разкрита и още една
поменателна структура в близост до другите две.
2. Ситан кале.
Беше направен подробен обход на крепостта Ситан кале или Калята и геодезическо
заснемане, извършено от инж. Атанас Каменаров. Беше уточнено мястото на
цитаделата, сравнително добре запазена във височина, сега покрита с шума и израснали
борове.
Анализът на събраната керамика уточни датата на крепостта в Късната античност.
Засега не се откриха материали от средновековието, независимо от местните легенди.
Работата на Ситан кале е във връзка с разработен и спечелен проект на Община Банско,
свързан с експозиция на археологически обекти и екопътеки.
В проучванията в Банско участва и Емилия Евтимова.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Ноември, Москва, Русия – Международна конференция Русь в IX – X вв. Общество,
государство, культура. Изнесен доклад, отпечатано резюме: К. Меламед. Славянский
языческий погребальный обряд в болгарских землях: основа для сравнения.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- K. Melamed. Rosette mit Runeninschriften. Das goldene Byzanz und der Orient.
Schallaburg Schloss XI.1, S. 306, 2012;
- K. Melamed. Pectoralkreuz mit Reliquie. Das goldene Byzanz und der Orient. Schallaburg
Schloss, XI.2, S. 306, 2012;
- K. Melamed. Gürtelgarnitur. Das goldene Byzanz und der Orient. Schallaburg Schloss, XI.
39, S. 319-320, 2012;
- K. Melamed. Gürtelgarnitur. Das goldene Byzanz und der Orient. Schallaburg Schloss,
XI.40, S. 320, 2012.
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- K. Melamed. A look at the writing systems in the Bulgarian territories. – Списание на
ЮНЕСКО, 10 м. стр.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
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- К. Меламед. Приказки за третия брат и камъка. Будител, 1, 2012, 47-59, ISSN 13127829;
- К. Меламед. Десницата Божия. В покрайнините на едно средновековно село. Будител,
3, 2012, 34-43. ISSN 1312-7829.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Andante Field Notes – брошура с исторически и археологически данни, отпечатана в
Англия.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза за глинени прешлени в Пето районно управление на МВР;
- Изготвен Facility Report във връзка с организацията на изложба от Ливан.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Работа по изложба в Австрия, посветена на Византия – „Златна Византия и Ориента”
(Das Goldene Byzanz & der Orient) в Шалабург, Австрия, 31.03 – 04.11.2012 г.;
- Работа по изложба, която ще гостува от Ливан;
- Работа по фотоизложба "Седмица на джамиите", 01.10 – 07.10.2012 г.;
- Работа по изложба Ключ към сърцето, октомври 2012;
- Редакция на текстовете и превод на надписите за изложба Археология 2011;
- Участие в комисията по инвентаризация на репрезентативния фонд;
- Изнесени 12 беседи върху експозицията на Музея;
- Текущи музейни работи във връзка с подреждане на витрини, смяна на надписи и
други.
археолог Бисера Томова
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участник в организирането и подготовката на временна изложба „Българска
археология 2011”, подбор на находките, аранжиране на витрините ръководител гл. ас.
д-р Здравко Димитров, реализирана на 14.02.2012 г.;
- Участник в организирането на временна изложба „Словото на изкуството –
изкуството на словото”. Реализирана на 07.05.2012 г.;
- Участник в „Нощта на музеите” – 19.05.2012 г.;
- Съдействие за заснемането на експонати от музейната експозиция във връзка
заснемането на образователен филм за обучение на оперативни работници от МВР;
- Запознаване на студенти с музейната дейност като лятна практика;
- Поддръжка на постоянната експозиция;
- Участие в комисия за приемане предаване на Репрезентативния фонд зачислен на
отговорно пазене на Сирма Александрова;
- Ежеседмична проверка на експозицията на музея – май-август, октомври декември;
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- Съставяне на опис на дарените книги от библиотеката на проф. Й. Юрукова и
пренасянето им в библиотеката към Музея;
- Събиране на сведения за музейната дейност на уредниците работили през периода
1938 – 1948 г.;
- Участник в постерна изложба „120 години Национален археологически музей“ (в
градинката пред Народния театър);
- Документиране на временни изложби гостували в АМ през 2012 г.;
- И др. устни и писмени задачи, зададени от Директора на НАИМ.
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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:
а) В страната
- LI Национална археологическа конференция в Бургас (29.05 – 1.06.2012 г.), участие с
Организирана изложба „Най-големите съкровища на траките” – в чест на
конференцията – „Вълчитрънско златно съкровище”;
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- П. Илиева „Най-големите съкровища на България” – каталог, 45 стр., 35 цв. ил. Изд.
община Бургас www.burgas.bg.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- П. Илиева – Мит и реалност в бронзовата пластика – в сборник, посветен на Проф.
Василка Герасимова.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Представител на НАИМ – БАН – експерт в Национална оценителна комисия към МК
(Заповед МК – I 255/17.01.2009 г.);
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Пълна инвентаризация на фонд „Античен“ в НАИМ – БАН. Протокол от 01.03.2012 г.;
- Дигитализация на 781 паметници по време на цялостната инвентаризация на
репрезентативен фонд;
- Дигитализация на 3042 паметници по време на цялостната инвентаризация на античен
фонд;
- Дигитализация и паспортизация с документация на 843 паметници в партерна зала на
музея;
- Консолидация на паметници – благородни метали от фондове: праистория и
средновековие и зачисляването им към репрезентативен фонд;
- Приемане – предаване на античен фонд. Протокол от 01.03.2012 г.;
- Приемане – предаване на репрезентативен фонд. Протокол от 24.03.2012 г.;
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- Обработка и научна паспортизация на паметниците от фондовете на НАИМ – БАН;
- Деинсталиране на пет витрини в партерна зала на Музея;
- Аранжиране на нови три витрини в партерна зала на Музея;
- Участие на 14 ноември 2012 г. в Националния археологически музей в
пресконференция, на която бе официално представено новооткритото тракийско златно
съкровище от Голямата (Омуртагова) могила край с. Свещари;
- Участие в организирането и реализирането на изложба „Комуникации и търговия в
римските провинции на Балканите”, Националният археологически институт с музей
при БАН (НАИМ – БАН) в сътрудничество с Американския научен център в София
(АНЦС) 25.10 – 25.12.2012;
- Участие в организирането и реализирането на изложба с откритото Златното
съкровище на 7 ноември 2012 г. от археологическия екип с ръководител доц. д-р Диана
Гергова;
- Участие в организирането и реализирането на изложба Под заглавие „Светът на
келтите. Центрове на властта – Съкровища на изкуството” Баден-Вюртембергският
държавен археологически музей (Arch
äologische Landesmuseum Baden -Württemberg) и
Вюртембергският държавен музей (Landesmuseum Württemberg) 14.09.2012;
- През месец септември 2012 г. Кралската академия на изкуствата в Лондон представи
най-значимите бронзови творби от миналото и настоящето. Изложбата има
забележителен исторически, географски и стилов обхват. Тя обхваща период от 5000
години и представя творби от Азия, Африка. НАИМ участва с Бронзова глава на Севт
III. 05.09.2012 – 09.12.2012 г.;
- Най-голямото златно съкровище, Вълчитрънското златно съкровище, което е част от
Репрезентативния фонд на НАИМ – БАН гостува в изложба в Бургас по време на LI
Национална археологическа конференция в (29.05 – 1.06.2012 г.);
- В град Русе (римския град Sexaginta Prista) се откри изложба с участието на 43
експоната от Музея по време на XXII Международен Лимес конгрес;
- Участие в подготовката и реализация на временна изложба „Деултум градът на
римските императори”, 14.12.2012 – 14.03.2013 г. (Заповед I 2087/06.12.2012 г.);
- Участие в текущи музейни дейности (Заповеди I 87/02.02.2012 г.; I 129/28.02.2012 г.; I
806/06.07.2012 г.; I 807/06.07.2012 г.; I 840/17.07.2012 г.; I 955/07.08.2012 г.; I
1030/09.08.2012 г.; I 1121/22.08.2012 г.; I 1122/22.08.2012 г.; I 1123/22.08.2012 г.; I
1124/22.08.2012 г.; I 1167/27.08.2012 г.; I 1215/30.08.2012 г.; I 1388/24.09.2012 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител отдел Фондове.
гл. ас. д-р Станимира Танева, фонд „Праистория” (секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в теренни обхождания за издирването на археологически обекти „Експедиция
Струма“ с ръководител гл. ас. д-р Богдан Атанасов, НБУ, април 2012 г.;
- Участие в спасителни археологически разкопки на обект Ада тепе, Крумовград;
ръководители доц. Христо Попов и доц. Красимир Ников;
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- Участие в археологически разкопки в пещера Козарника, Белоградчишко;
ръководител доц. Николай Сираков;
- Участие в спасителни археологически разкопки на обект Воден, Димитровград;
ръководители доц. Крум Бъчваров и доц. Красимир Лещаков;
- Ръководство на теренни обхождания за издирване на археологически обект в
Тетевенско.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Александров, С. Танева. Скиптри-чукалки от късната бронзова епоха във фонда на
НАИМ – БАН. Археология, 1, 2012, 72-75. ISSN 0324-1203;
- Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, С. Иванова, Ф. Фернандез, С. Танева, А.
Гуадели, В. Митева, И. Крумов, И. Димитрова, Р. Спасов – Българо-френски
проучвания на палеолитни обиталища в пещера Козарника. – Археологически открития
и разкопки през 2011 г., София, 2012 г., 27-29. ISSN: 1313-0889;
- С. Танева, Ц. Цанова, К. Чукалев, П. Попов, А. Ходкевич, И. Димитрова. Теренни
проучвания в пещера Самуилица II при с. Кунино, Врачанско. Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 36-37. ISSN 1313-0889;
- С. Танева, Г. Ганецовски, Ц. Цанова, И. Димитрова, К. Чукалев, П. Попов, А.
Ходкевич, Р. Спасов. Сондажни проучвания в пещера Топлица, при с. Кунино,
Врачанско. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 38-40.
ISSN 1313-088;
- С. Танева, К. Чукалев, Г. Ганецовски, П. Попов, А. Ходкевич. Издирвания на
археологически обекти в землищата на селата Кунино и Каменно поле, община Роман,
Габаре и Драшан, община Бяла Слатина. – Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 519-520. ISSN 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Ж.-Л. Гуадели, Н. Сираков, С. Сиракова, С. Иванова, Ф. Фернандез, С. Танева, А.
Гуадели, В. Митева, И. Крумов, И. Димитрова, Р. Спасов. Палеолитът в
Белоградчишкия карст (българо-френски проучвания): пещера Козарника. Каталог към
изложба Българска археология 2011. София, 2012, 2-4. ISBN 978-954-9472-14-1.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
- Участие като член на екип в българо-френски проект „Най-ранни изяви на човешко
присъствие на Балканите и началото на европейската култура”; ръководител доц.
Николай Сираков.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- Участие в редколегията на Сборник в памет на Лиляна Перничева-Перец.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Приключване на пълна инвентаризация на фонд Праистория;
- Приключване на инвентаризация на предмети от благороден метал и предаване на
новоназначеното МОЛ;
- Дигитализация и паспортизация на 786 паметници от фонд Праистория;
- Предоставяне на над 200 паметника за научна обработка;
- Предоставяне на материали за реставрация и консервация;
- Подбор на експонати за изложба в община Чавдар;
- Изготвяне на цялостна документация и предоставяне на експонати за изложба в
община Чавдар;
- Комисия за определяне застрахователната стойност на експонатите от НАИМ,
участващи в изложба в община Чавдар – октомври;
- Отваряне на витрини и изваждане на експонати от Централна зала и зала Праистория
за научна обработка от колеги;
- Участие в комисия за приемане на находки от обект Балей;
- Работна група за разместване на експонати в централна зала на Музея;
- Промени в постоянната експозиция на зала Праистория – изготвяне на пълна
документация и предаване на охраната на НАИМ;
- Участие в комисия във връзка с ремонт на климатична инсталация на заведението Art
Club Museum – отключване заведението откъм фонд каменни паметници.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар отдел Фондове.
гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова, фонд „Каменни паметници”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Член на екипа на проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху
монети и паметници през античността и средновековието – образи на религиозността и
културната идентичност”;
- Член на екипа на проект „Антични надписи от България”. Проект на НАИМ – БАН,
Секция „Нумизматика и епиграфика”;
- Представен, но нефинансиран проект „Магията на археологията. Първа тетрадка на
малкия археолог”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Предизвикателствата пред музеите и младата публика” в семинар
„Музеите-училището и младите потребители”, 25.10.2012 г., Национален исторически
музей, София.
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- Участие с доклад „Националният археологически музей – национален и европейски” в
Международна конференция „Обединена Европа и нейното културно наследство”,
18.06.2012 г., Национален археологически музей, София;
- Участие с доклад „Националният археологически музей и работата с публиката” в
конференция на музейните работници, организирана от Министерството на културата,
26.06.2012, Музей „Земята и хората”, София;
- Участие с доклад „Добрите практики и тяхното приложение в Националния
археологически музей” в Национална работна среща-семинар „Добри практики:
образованието в музея, учебни експозиции и програми”, 14 – 16.11.2012 г., Варна.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- К. Карадимитрова. Нова военна диплома.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
- К. Карадимитрова. Предизвикателствата пред музеите и младата публика. –
Конференция „Музеите, училището и младите потребители” 25.10.2012 г., Национален
исторически музей, София;
- К. Карадимитрова. Добрите практики и тяхното приложение в Националния
археологически музей. – Национална работна среща-семинар „Добри практики:
образованието в музея, учебни експозиции и програми”, 14-16.11.2012 г., Варна.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на практика на студенти от Университета по библиотекознание и
информационни технологии, юли 2012 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Секретар на Оценителната комисия на НАИМ – БАН;
- Член на Комисията за определяне на застрахователните стойности на каменните
паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници в сградата
на Президентството на Република България;
- Член на Комисията за определяне на застрахователните стойности на каменните
паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници в сградата
на Национален природонаучен музей;
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- Член на Комисията за определяне на застрахователните стойности на каменните
паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници в сградата
на Посолство на Съединените американски щати;
- Член на Комисията за определяне на застрахователните стойности на каменните
паметници, включени в договор за временна изложба на каменни паметници в
Метростанция „Сердика”. Заповед I 887 от 25.07.2012 г.
- Член на Комисията по приемане на преводи на английски език на Сборник в чест на
Димитър Овчаров;
- Член на Комисията по разчистване на помещение „Лапидариум”. Заповед I-310 от
04.04.2012 г.;
- Член на Комисията на Комисията за определяне на фирма-изпълнител на ремонта на
водопроводната мрежа в НАИМ – БАН;
- Член на Комисията за освежаване на каменните паметници в залите на НАИМ.
Заповед I-1891 от 08.11.2012 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на Известия на Националния археологически музей;
- Дежурен редактор на списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” том 10;
- Редактор на Сборник в памет на Василка Герасимова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Предаване по БНР „Христо Ботев” – „България на път” от 16 ч. на 1 юни 2012 г. във
връзка с изложба, посветена на 1 юни;
- Интервю по БНР „Хоризонт” – Сутрешен блок на 1 юни във връзка с инициативи за
честване на 1 юни;
- Интервю по БНР „Хоризонт” 14 часа, новини 1.6.2012 във връзка с инициативите за
честване на 1 юни;
- Прессъобщение във връзка с изложбата на детски рисунки, посветена на
Международния ден на детето първи юни.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на изложба на ученически рисунки от 126 училище „П. Ю.Тодоров” по
случай международния ден на детето 1 юни;
- Куратор на проявата „Панаир на детето”, проведен на 22-23 юни 2012 г.;
- Куратор на проявата „Панаир на детето”, проведен на 22.09.2012 г.;
- Куратор на проявата „Обучение през целия живот”, проведена на 20.10.2012 г.
Заповед Заповед I-1692 от 19.10.2012 г.;
- Член на екипа на изложба „Българска археология 2011”;
- Епиграфска консултация за паметници в постоянната експозиция на НАИМ на
студенти от Италия;
- Отваряне на витрина за изваждане на паметници от временна изложба „Българска
археология 2011” на Заповед I-152 от 07.03.2012 г.;
- Отваряне на витрина за изваждане на паметници от временна изложба „Българска
археология 2011” на Заповед I-614 от 23.05.2012 г.;
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- Преподписване на договор за временно експониране на каменни паметници с
Президентството на Република България;
- Преподписване на договор за временно експониране на каменни паметници в
Посолството на Съединените американски щати в София;
- Преподписване на договор за временно експониране на каменни паметници в АМ –
Несебър;
- Преподписване на договор за временно експониране на каменни паметници в
Галерията за чуждестранно изкуство;
- Прекратяване на договор за временно експониране на паметници в Галерията за
чуждестранно изкуство и транспортиране на паметниците обратно в НАИМ – БАН;
- Инвентаризация по селективния принцип на два каменни паметника във връзка с
искане на доц. д-р Гергана Кабакчиева;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменен паметник във връзка с
искане на доц. д-р Сергей Торбатов;
- Инвентаризация по селективния принцип на два каменни паметника във връзка с
искане на С. Холцем – Бон;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменен паметник във връзка с
искане на Пиер Жоел – Париж;
- Епиграфска консултация на Пиер Жоел, Париж;
- Епиграфска консултация на Гудрун Холцем – Бон;
- Куратор на изложба „120 години Национален археологически музей” в градинката
пред Народен театър „Иван Вазов”, 25.10 – 07.11.2012 г.;
- Куратор на инциативата за посещение на постоянната експозиция на НАИМ – БАН от
деца в риск;
- Куратор на инциативата „Зрели за култура” – посещение на археологически обекти в
София т хора в третата възраст;
- Куратор на изложба в Метростанция „Сердика” – август 2012;
- Подписване на договор за временно експониране на каменни паметници в
метростанция „Сердика”;
- Подписване на договор за временно експониране на каменни паметници в
Природонаучен музей;
- Инвентаризация по селективния принцип на четиринадесет броя каменни паметници
по договор за временно експониране в Природонаучен музей”.
- Член на екипа на изложба „Комуникации и търговия в рамките на римските
провинции на Балканите”, 25.10 – 12.12.2012 г. Национален археологически музей;
- Съпровождане на гости от Германия в музейната експозиция, 18 юни 2012 г.;
- Пълна инвентаризация на фонд „Каменни паметници” в НАИМ – БАН. Протокол от
01.03.2012 г.;
- Специализация в Майнц, Германия по програми за организация на посещения в
археологически музей за различни възрасти. Заповед IV-27 от 09.08.2012 г., 13.08.2012
– 03.09.2012 г.;
- Отваряне на витрина и връщане на паметници от изложба „Българска археология 2011
г.” Заповед I-419 от 25.04.2012 г.;
- Предаване за реставрация и почистване на материали за изложба „Комуникации и
търговия в рамките на римските провинции на Балканите”, 25.10 – 12.12.2012 г.
Национален археологически музей;
- Дигитализация на каменни паметници по време на цялостната инвентаризация на
фонд „Каменни паметници” 1034 паметници;
- Епиграфски консултации и консултации за каменни паметници по искане на
граждани. 25 консултации;
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- Предаване за реставрация и почистване на 20 каменни паметника във връзка с
експонирането им в Метростанция „Сердика”;
- Дежурства в помещенията на фонд „Каменни паметници” по време на ремонтни
дейности.
гл. ас. д-р Йордан Гатев, фонд „Средновековие”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие като член на екипа в предварително проучване на 10 % от площта на Обект
№ 1, км342+200 – 342+980 на АМ „Хемус” в землището на с. Панайот Волов, 12.08.
2012 г. – 08.09.2012 г.;
- Участие като член на екипа в проучването на Западна порта на Сердика 09.09.2012г. –
13.10.2012г.;
- Участие като заместник ръководител в спасително проучване на Обект №1,
км342+200 – 342+980 на АМ „Хемус” в землището на с. Панайот Волов, 14.10.2012г. –
30.11.2012 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
2.3.2. У нас
- И. Гергова, Й. Гатев, И. Ванев, Християнско изкуство в Националния археологически
музей – София, Каталог, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София 2012
г., 578 стр., ISBN 978-954-322-499-9.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Пълна инвентаризация на фонд Средновековие;
- Пълна инвентаризация и предаване на предмети от благороден метал в
Репрезентативен фонд;
- Инвентиране на колекцията от находки от Раннобългарски некропол при Балчик – 70
находки;
- Справки по фонда.
гл. ас. д-р Мирослава Доткова, фонд „Нумизматика”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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”;
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Съкровище с монети на градските управи от Русенско” в III
Национална конференция по археология, история и културен туризъм „България в
световното културно наследство“. Шумен, 17 – 19. V, 2012 г.
б) В чужбина
- Участие с доклад „A hoard of bronze coins of municipalities from” в международна
конференция „Archaeology of the first millennium AD. Румъния, Плоещ, 21 – 25.VІІІ.
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 2012 г.
- М. Доткова. Находки с римски републикански денари от Нумизматичния фонд на
Софийския Археологически музей. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7, 2011,
1-21, ISSN 1312-5532;
- М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2008-2010 г. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7, 2011, 275-289, ISSN 1312-5532.
2.1.3.2. Приети за печат през 2012 г.
- М. Доткова. Монетна находка (II-III в.) от Лясковец, Великотърновско. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012;
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- M. Dotkova. A hoard of bronze coins of municipalities from Asia Minor.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- М. Доткова. Съкровище с монети на градските управи от Русенско.
2.3. Издадени през 2012 г. научни книги
2.3.2. У нас
М. Доткова, Б. Русева, Б. Божкова. Антични електронови и златни монети (VI в. пр. Хр.
– IV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ – БАН. София, 2012, ISBN 978954-9472-17-2.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в проект (ЕБР) между НАИМ и Археологическия институт в Румъния 25.1130.11.2012 г.
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 Метростанция „Сердика”, Природонаучния музей
и Посолството на САЩ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Нумизматична експертиза по досъдебно производство №200/2011 по описа на ГДБОП
– МВР;
- Експертно становище по досъдебно производство 18/2012 по описа на ГДБОП – МВР.
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
- Приключване на цялостната инвентаризация 2011-2012 г. на фонда съхраняван от М.
Доткова и съставяне на доклад;
- Приемане от МОЛ доц. Б. Божкова на 4745 монети от Репрезентативния
Нумизматичен фонд и компютризиране на 2300 от тях;
- Приемане на 101 монети на градски управи от колективни находки;
- Член на работна група във връзка с организацията на изложба „Комуникация и
търговия в рамките на римските провинции на Балканите. Предоставяне на материали
от Нумизматичния фонд и снимки за участие в изложбата;
- Член на работна група за отваряне и освобождаване на материали от витрини в
партерната зала на Музея;
- Член на работна група във връзка с организацията на изложба „Римската колония
Деултум”. Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд и снимки за участие в
изложбата;
- Предоставяне на материали за участие в изложба „Българска Археология 2011”;
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за заснемане на филм, посветен
на разкопките на обект Калето – Мездра, с научен ръководител доц. С. Торбатов;
- Научно определяне на монети от археологически разкопки;
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- Инвентиране на монети постъпили от разкопки;
- Заснемане на византийски бронзови монети от фонда – 633 броя;
- Заснемане на български средновековни монети от фонда – 628 броя;
- Заснемане на 533 монети от Инвентарна книга „Гръцки монети”;
- Заснемане на 101 монети от колективни находки;
- Предаване за консервация и почистване на материали от фонда и изготвяне на
съответната документация;
- Предоставяне на материали от фонда на колеги от страната и чужбина за работа с тях;
- Приемане и подреждане на библиотеката дарена от проф. Юрукова;
- Консултации по нумизматика на външни лица.
д-р Сирма Александрова, фондове „Античен” и „Репрезентативен”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на разкопки на средновековна църква и римска вила в кв. Сарафово,
Бургас, м. май-юни; ръководител на проучването доц. Л. Вагалински;
- зам. ръководител на разкопки на античния град Heraclea Sintica до с. Рупите,
Петричко, м. юли; ръководител на проучването доц. Л. Вагалински.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- S. Alexandrova. Тypology and Chronology of the Handmade Pottery of the Roman and
Early Byzantine Period (I – VI c.) on the Territory of Bulgaria. Archeologia Bulgarica, 1,
2012, 33-46. ISNN 1310-9537;
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2.2. Приети за печат през 2012 г.
- С. Александрова. Типология и хронология на керамиката, изработена на ръка през
римския и ранновизантийския период (I – VI в.) от територията на България. В:
Дисертации.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Септември 1012 – Септември 2013 г. Постдокторска специализация в музея Фийлд,
Чикаго.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Пълна инвентаризация и приемане на античен и репрезантивен фонд.
Кръстю Чукалев (дигитализация)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в теренни обхождания за издирването на археологически обекти „Експедиция
Струма” с ръководител гл. ас. д-р Богдан Атанасов, НБУ (06.04 – 14.04.2012 г.).
Финансиране от Фонд „Научни Изследвания” към МОМН, проект ARCITEC, с
ръководител проф. д. и. н. Иван Гацов, Департамент Археология на НБУ;
- Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по
трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8
Калотина – СОП” в 30-метров коридор от: с. Калотина до СОП (км 1+000 до 48+270),
на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска
област и Столична община, област София (04.09 – 18.09.2012 г.). Регистрирани са 4
нови и е актуализирана информацията за 3 известни археологически обекта.
Финансиране по договор между НАИМ – БАН и Агенция „Пътна инфраструктура”;
- Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти в 50метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод Набуко, ревизия
Е 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 (09.10 – 31.10.2012 г.). Регистрирани са 3 нови и е
актуализирана информацията за известните археологически обекти по трасето на
газопровод Набуко, сектор 4. Финансиране по договор между НАИМ – БАН и
„Химкомплект Инженеринг”АД;
- Ръководител на теренни обхождания за издирването на археологически обекти по
трасето на газопровод „Южен поток” в 50-метров коридор, в рамките на сектор 5 (км
151+000 - 237+650) от трасето, на територията на община Лозница, област Разград,
община Търговище и Попово, област Търговище, община Бяла, област Русе, община
Стражица, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, област Велико Търново (01.11 –
30.11.2012 г.). Регистрирани са 20 нови и е актуализирана информацията за 2 известни
археологически обекта. Финансиране по договор между НАИМ – БАН и „ГАЗТЕК“
АД.
1.2. Други изследователски теми
- Статистическа обработка на данните от теренните археологически проучвания в
България през 2011 г., с цел участие с доклад в LI Национална археологическа
конференция в Бургас и публикация в международно научно издание (март-май 2012
г.);
- Обработка на резултатите от теренните обхождания за издирването на археологически
обекти по трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващо трасе
на път I-8 Калотина – СОП“ в 30-метров коридор от: с. Калотина до СОП (км 1+000 до
48+270), на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище,
Софийска област и Столична община, област София (септември-декември 2012 г.);
- Обработка на резултатите от теренните обхождания за издирването на археологически
обекти в 50-метров коридор на сектор 4 (км 195 – км 270) от трасето на газопровод
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Набуко, ревизия Е 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 (ноември-декември 2012 г.);
- Обработка на резултатите от теренните обхождания за издирването на археологически
обекти по трасето на газопровод „Южен поток“ в 50-метров коридор, в рамките на
сектор 5 (км 151+000 - 237+650) от трасето, на територията на община Лозница, област
Разград, община Търговище и Попово, област Търговище, община Бяла, област Русе,
община Стражица, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, област Велико Търново
(декември 2012 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
- LI Национална археологическа конференция в Бургас (29.05 – 1.06.2012 г.), участие с
доклад „Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България
през 2011 г.”;
- „Европеана” – среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и
популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н
семантичните технологии в тези дейности в София (30.01.2012 г.), участие с доклад на
„Националният археологически институт с музей при БАН и цифровизацията на
археологическото наследство”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Statistics on the Аrchaeological Surveys in Bulgaria, 20062010. Archaeologia Bulgarica, 2011, XV, 3, 83-96. ISBN 1310-9537.
2.1.1.2. Приети за печат през 2012 г.
- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Statistical Data on the Archaeological Fieldwork in Bulgaria,
Season 2011. Archaeologia Bulgarica 2012, XVI, 3. ISBN 1310-9537.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Танева, Ц. Цанова, К. Чукалев, П. Попов, А. Ходкевич, И. Димитрова. Теренни
проучвания в пещера Самуилица II при с. Кунино, Врачанско. Археологически
открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 36-37. ISSN 1313-0889;
- С. Танева, Г. Ганецовски, Ц. Цанова, И. Димитрова, К. Чукалев, П. Попов, А.
Ходкевич, Р. Спасов. Сондажни проучвания в пещера Топлица, при с. Кунино,
Врачанско. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 38-40. ISSN
1313-0889;

241

- С. Танева, К. Чукалев, Г. Ганецовски, П. Попов, А. Ходкевич. Издирвания на
археологически обекти в землищата на селата Кунино и Каменно поле, община Роман,
Габаре и Драшан, община Бяла Слатина. Археологически открития и разкопки през
2011 г. София, 2012, 519-520. ISSN 1313-0889;
- К. Чукалев, Д. Рабовянов, С. Александрова, Ж. Узунов, Е. Дерменджиев, Н. Еленски.
Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 4.
Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 589-591. ISSN 13130889;
- И. Д. Чолаков, К. Чукалев. Статистически резултати от теренните археологически
проучвания в България през 2010 г. – В: Социализация на българското културноисторическо наследство. Първа научна конференция по проблемите на културноисторическото наследство, 31 януари 2011 г. Бюлетин на Фондация „Арете-Фол”.
София, 2011, Брой № 4, 38-62. ISSN 1314-5517.
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.);
- Ръководител на работна група за изработване на проект за нов уеб дизайн на интернет
сайта на НАИМ – БАН (Заповед I 281/02.04.2012 г.);
- Представител на НАИМ – БАН в Регистъра на научната дейност в Република
България (Заповед I 353/17.04.2012 г.).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка, дигитализация и научна паспортизация на паметниците от фондовете на
НАИМ – БАН;
- Член на комисия по приемане на археологическите материали от обект Балей с
ръководител гл. ас. д-р Георги Иванов във фонд Праистория на НАИМ – БАН (Заповед
I 74/27.01.2012 г.);
- Участие в подготовката на временна постерна изложба „Българска археология 2011” в
галерията на открито срещу Военния клуб в София, месец март 2012 г. (Заповед I
96/08.02.2012 г.);
- Участие в подготовката на временна постерна изложба „120 години Национален
археологически музей” в Градската градина в София, м. Октомври-ноември 2012 г.
(Заповед I 280/02.04.2012 г.);
- Участие в подготовката на временна изложба в Метростанция Сердика в София
(Заповед I 863/19.07.2012 г.);
- Участие в подготовката на временна изложба „Комуникации и търговия в римските
провинции на Балканите“ (25.10-09.12.2012 г.)
- Участие в подготовката на временна изложба „Деултум – градът на римските
императори“, 14.12.2012 – 14.03.2013 г. (Заповед I 2087/06.12.2012 г.);
- Участие в текущи музейни дейности (Заповеди I 87/02.02.2012 г.; I 129/28.02.2012 г.; I
806/06.07.2012 г.; I 807/06.07.2012 г.; I 840/17.07.2012 г.; I 955/07.08.2012 г.; I
1030/09.08.2012 г.; I 1121/22.08.2012 г.; I 1122/22.08.2012 г.; I 1123/22.08.2012 г.; I
1124/22.08.2012 г.; I 1167/27.08.2012 г.; I 1215/30.08.2012 г.; I 1388/24.09.2012 г.).
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на сайта на НАИМ – www.naim.bg.
фотограф Красимир Георгиев
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в следните изложби:
- Българска археология 2011 г.;
- Българска археология 2011 г. постерна изложба;
- Комуникации и търговия в рамките на римските провинции на Балканите;
- 120 години Народен музей – постерна изложба;
- Римската колония Деултум;
- Заснемане на над 3600 кадъра от фондовете на НАИМ и по изложби.
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II.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
химик-реставратор инж. Пламен Бонев (ръководител на ЛАКР)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участие в 51-та Национална археологическа конференция – Бургас, 29.05 – 01.06.2012
г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници:
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2012 г.
- В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, Н. Торбов, М. Н. Анкушев, П. Бонев. Состав
серебряных изделий Рогозенского клада из коллекции Исторического музея г. Врац
(Болгария). – Материалы ІІІ Всероссийской молодежной научной конференции
„Минералы: строение, свойства, методы исследования”. Екатеринбург-Миасс:
Уральское отделение РАН, Институт минералогии – 2011, 141-142, ISBN 978-5-76912196-8.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в международен проект „Determination of the element composition and structure
of bronze artifacts. Comparison of different analytical techniques” с научен ръководител
проф. Ив. Кулев от Софийския университет.
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 209 от 23.03.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН –
участие в Комисия за определяне на застрахователната стойност на златните маски (инв
№6859 и 6860) и бронзовия кратер (инв. №6920) от Требенище във връзка с искането на
Министерството на културата на Република Македония за изработване на копия от тях;

244

- В изпълнение на Заповед №І 1497 от 08.10.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН –
участие в Комисия за оценка на постъпилите оферти по „Покана за представяне на
оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж по чл. 14, ал. 4, т. 2 от
Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на експозиционни
витрини и аксесоари за нуждите на НАИМ към БАН в гр. София на ул. „Съборна“ №
2”;
- В изпълнение на Заповед №І 1498 от 08.10.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН –
участие в Комисия за оценка на постъпилите оферти по „Покана за представяне на
оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство“, с № 963 / 29.09.2012 г.
- В изпълнение на Заповед №РД9К-209/09.11.2012 г. на Министъра на културата – член
на Работна група за разглеждане на предложения 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 във връзка с
приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.
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;
- Становище относно времето на изработка на 10 бр. експонати (от желязо и месинг) от
Колекция „Бойко Ватев” на Регионален археологически музей – гр. Пловдив;
- По искане на Председателя на Музейния съвет – изготвяне на доклад „За условията и
реда за възпроизвеждане в копия, реплики и предмети с търговско предназначение и
създаване, разпространение и използване на изображения на движими културни
ценности (съгласно Наредба №Н-00-0005 от 08.06.2010 г. на Министерството на
културата)”;
- По искане на Плевенския окръжен съд – изготвяне на комплексна техническа
Експертиза на веществено доказателство (средновековен двоен реликвиарен кръст –
енколпион) по дело №98 от 2012 г. от описа на Плевенския окръжен съд.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за в-к. „Труд” (от 17.03.2012 г. - стр. 26-27) по въпроси, свързани с работата
в Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ – БАН;
- Интервю за в-к. „Седмичен труд” (от 28.03.2012 г. – стр. 13) по въпроси, свързани с
работата в Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ – БАН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съгласно Заповед №І 1259 от 27.10.2011 г. – участие в работна група във връзка с
организирането от НАИМ – БАН на V-та Национална археологическа изложба
„Българска археология 2011 г.”;
- В изпълнение на Заповеди №І 97 от 15.02.2011 г. и №І 1389 от 13.12.2011 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;
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- Съгласно Заповед №І 278 от 02.04.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за подмяна на изгорели осветителни крушки във витрини № 16, 18, 19 и
21 в зала Централна на НАМ;
- Съгласно Заповед №І 332 от 10.04.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за подмяна на изгорели осветителни крушки на витрините в зала
„Трезор” на НАМ;
- Съгласно Заповед №І 604 от 22.05.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – проверено
състоянието на паметниците в експозицията на Музея, както и на цялата експозиционна
площ;
- Участие при подготовката на Вълчитрънското съкровище от Зала „Трезор” на НАМ за
транспортиране и експониране като част от изложбата „Най-големите съкровища на
траките” в зала „Ал. Г. Коджакафалията” на Културен център „Морско казино”, Бургас;
- Съгласно Заповед №І 711 от 14.06.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие
при изваждането и прибирането от Зала „Трезор” на 2 сребърни кани от Върбица
(Витрина „Вълчитрънско съкровище”) и 2 части на броня (Витрина „Светица”), във
връзка с разрешение за работа на Явор Иванов – редовен докторант в Секция за
тракийска археология;
- Съгласно Заповед №І 766 от 28.06.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие
при изваждането и изследването на експонати от Централната зала на НАМ – Витрина
№5 „Мезек”, от Юлий Стоянов – докторант в Софийския университет;
- Подготовка на 10 бр. каменни паметници от фонда на НАМ за участие във временната
изложба „Комуникации и търговия в рамките на римските провинции на Балканите
(Communication and Commerce in the Roman Balkans)”, организирана от НАИМ – БАН
съвместно с Американския научен център – София, и осъществена в Залата за временни
изложби в НАМ;
- Съгласно Заповед № І 1891 от 08.11.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за съставяне на график за работа по освежаване на каменните паметници
и на гипсовото копие на релефа с изображение на Мадарския конник в Централната
зала на НАМ;
- Направено фотозаснимане и описано състоянието на 110 каменни паметника (109 – по
Опис на зав. фонда Кр. Карадимитрова), изложени пред и около сградата на Буюк
джамия.
- В изпълнение на Заповед №І 2027 от 28.11.2012 г. – член на работна група за
аранжиране и редуциране на експонатите, намиращи се във Витрина със златен кръст
от Преслав и пристенна Витрина със стеатитова икона и двустранна икона „Св. Св.
Константин и Елена” в Зала „Средновековие” на НАМ;
- Изготвяне на фото-, видео- и архивна документация за реставрираните и
консервирани експонати;
- Периодични проверки на състоянието на експонатите в залите на НАМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- 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;
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- Съгласно Заповед №І 870/22.07.2010 на Директора на НАИМ – БАН – провеждане на
Началния инструктаж на постъпващите на работа в НАИМ – БАН и на работниците от
фирмите, сключили договори с НАИМ – БАН за поддръжка и ремонт на сградите;
- Изготвяне на Анализ – Отчет за дейността по безопасност и здраве при работа през
отчетната 2011 г. в НАИМ – БАН;
- В изпълнение на Заповед №І 32/17.01.2012 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;
- Участие като Отговорник по безопасност и здраве при работа в НАИМ – БАН в Одита
по правилата за здраве и безопасност при работа на НАИМ като подизпълнител на
„Химкомплект – Инженеринг” АД по Проекта „Набуко”;
- Участие в разговорите с фирма „Трежър” ООД – Варна, за производството на
предмети с търговско предназначение – „Глава на император Диоклециан”;
- Съгласуване на договорите с външни фирми за изработка и продажба на предмети с
търговско предназначение, възпроизвеждащи културни ценности от фонда на НАИМ –
БАН.
- Отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи, консервация и
реставрация в НАИМ – БАН – до 29.02.2012 г.;
- Съгласно Заповед № І 869/22.07.2010 г. на Директора на НАИМ – БАН – провеждане
на периодичното обучение-инструктаж на служителите, работещи в среда на
йонизиращи лъчения от Лабораторията за анализи, консервация и реставрация в НАИМ
– БАН – до 29.02.2012 г.;
- Съгласно Заповед №І 268/31.03.2011 г. на Директора на НАИМ – БАН – определен за
заместник на Ръководителя на обекта с ИЙЛ в Лабораторията за анализи, консервация
и реставрация – до 29.02.2012 г.;
- Участие в заседанията на Директорския и Музейния съвет на НАИМ – БАН при
отсъствие на Ръководителя на Лабораторията – до 29.02.2012 г.;
- Съгласно Заповед №І 122/27.02.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – назначен за
член на Директорския съвет на НАИМ – БАН;
- Съгласно Заповед №І 124/27.02.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН, – утвърден за
Завеждащ ЛАКР – от 01.03.2012 г.;
- Съгласно Заповед №І 130/28.02.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – назначен за
член на Музейния съвет на НАИМ – БАН;
- Съгласно Заповед №І 142/01.03.2012 г. на Директора на НАИМ – БАН – определен за
Ръководител на обекта с източник на йонизиращо лъчение в Лабораторията за анализи,
консервация и реставрация на НАИМ – БАН;
- Ръководство на Лабораторните съвети и изготвяне на протоколите от заседанията – от
01.03.2012 г.;
- Изготвена Справка за участието на специалисти от ЛАКР в съвместни проекти с
Гърция;
- Изготвена Справка за изразходените и получените парични средства през 2010 – 2011
г. във връзка с извършените анализи, консервация и реставрация в ЛАКР на НАИМ –
БАН;
- Проведени срещи и разговори и изготвени документите за кандидатстване за
допълнителна финансова помощ от Японското посолство в размер на 3 000 лв. за
сервиз и ремонт на спектрометъра EDX-720 в ЛАКР;
- Проведени срещи и разговори с евентуалните изпълнители на сервизните дейности на
спектрометъра EDX-720 в ЛАКР;
- Участие при извършването на сервизните дейности на спектрометъра EDX-720 в
ЛАКР;
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- Направен оглед с фотозаснимане и изготвена Докладна записка съвместно с инж. Р.
Радев с констатации и препоръки след възникналия пожар в сградата, намираща се на
ул. „Латинка” („Райко Даскалов”);
- Направен обстоен оглед с фотозаснимане и определяне на съдържанието и
количеството на леснозапалимите и опасни течни и прахообразни химикали с подробен
Опис;
- Определен със Заповед №І 2031 от 29.11.2012 г. за отговорник на екипа за връзка с
фирма „БалБок Инженеринг” АД за консултантска помощ и евентуално сключване на
Договор за предаване и приемане за третиране на опасните химикали, намиращи се в
сградата на ул. „Латинка” („Райко Даскалов”).
- Направен оглед с фотозаснимане на последиците от протичането на вода вследствие
на дъжд в Залата за временни изложби на НАМ и изготвен Протокол за констатираното
състояние.
гл. ас. д-р Петя Пенкова, консерватор-реставратор
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в проект за изследване на проби от разкопките на обект „Аклади Чеири“ с
ръководител Петър Лещаков в University College of London, Доха, Катар;
- 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;
- Участие в полева консервация на обект „Омуртагова могила”, Свещари, с
ръководител доц. д-р Диана Гергова.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект на ИФТТ-БАН и НАИМ – БАН, финансиран от Фонд „Научни
изследвания” – „Лазерни методи в археологията”. Ръководител на проекта – М.
Грозева;
- Участие в проект „Лазерно индуциран флуоресцентен анализ за изследване и опазване
на културното наследство”;
- Участие в проект „Техники на позлата в предмети на изкуството от Древна Тракия.
Физични методи за анализ”;
- Участие в археометалургичен експеримент на обект „Ада Тепе”, ръководители на
проучванията – доц. д-р Христо Попов и доц. д-р Красимир Ников;
- Участие в подготовка на проект за изследване и реконструиране техниката на
производство на предметите от Рогозенското съкровище;
- Извършване на анализи с Енергийно-дисперсивен рентгено-флуоресцентен
спектрометър EDX-720 на елементния състав на находки от Балей по проект с ИФТТ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
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- Участие в съавторство с доклад на тема „Restoration of Outdoor Bronze Sculpture of
Sofia Art Gallery” на 3rd Balkan Symposium on Archaeometry, October 2012, Bucharest;
- Участие в съавторство с доклад на тема „In situ LIBS analysis of valuable museum
objects: the Mogilanska Tumulus ritual knemida” на международна конференция
CONScience 2012, Букурещ, Румъния.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
- M. Grozeva, P. Penkova, In situ LIBS analysis of valuable museum objects: the Mogilanska
Tumulus ritual knemida, The Unknown Face of the Artwork, Editors: Roxana Rădvan, Sevim
Akyüz, Monica Simileanu, İstanbul: İstanbul Kültür University, 2012, ISBN 978-605-423394-6;
- P. Penkova, I. Chergarova, P. Zahariev, S. Karatodorov, M. Grozeva, L. Angheluta, L.
Ratoui and M. Simileanu, Restoration of Outdoor Bronze Sculpture of Sofia Art Gallery,
Contributions to the 3rd Balkan Symposium on Archaeometry, October 2012, Bucharest.
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
- Участие в работни групи за изготвяне от българска страна на европейски стандарти в
областта на консервацията и реставрацията;
- Участие в изготвяне на проект за консервация, реставрация и подобряване условията
за експониране на каменни паметници от колекцията на НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на експертна оценка за състоянието на бронзовата глава на Севт III.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консервация и реставрация на предмети от гробницата при Мезек;
- Консервация и реставрация на находки, участващи в изложба във връзка с Лимес
конгрес;
- Аварийна консервация на стенописи в купола на централната зала на НАМ;
- Опаковане за транспортиране на предметите от Вълчитрънското съкровище след
участието им в организираната в културен център „Морско казино” в гр. Бургас
изложба;
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- Опаковане за транспортиране на бронзовата глава на Севт III за участие в изложба
„Бронз” в Кралската академия на изкуствата, Лондон, Великобритания.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на ЛАКР.
Севдалина Нейкова, консерватор-реставратор
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Консервация на стенописни фрагменти от археологически обект Сарафово, Бургас.
Ръководител на проучванията – доц. д-р Людмил Вагалински;
- 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 ИФТТ – БАН и НАИМ – БАН, финансиран от Фонд „Научни
изследвания” – „Лазерни методи в археологията”. Ръководител на проекта – М. Грозева
– ИФТТ – БАН;
- Участие в подготовка на съвместен проект на ИОХЦФ – БАН, НАИМ – БАН и НХА
„Приложение на вибрационната спектроскопия за изследване на български
археологически, исторически и художествени произведения на изкуството. Създаване
на специализирана библиотека (база данни) за нуждите на археологията, консервацията
и реставрацията“ към Фонд „Научни изследвания”. Ръководител на проекта – Бистра
Стамболийска – ИОХЦФ – БАН;
- Извършване на анализи на елементен състав на покрития от керамични капаци от
Денева могила, Салманово, заведени с инвентарни номера във фонд Праистория на
НАМ – 10 анализа;
- Извършване на анализи на елементен състав на керамични плочки от Велики Преслав
по проект на НАИМ – БАН с ИФТТ – БАН „Лазерни методи в археологията” – 45
анализа.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие в международна конференция Climate for Collections: Standards and
Uncertainties, 7 – 9.11.2012, Мюнхен, Германия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
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- S. Neykova. Risk assessment and treatment of identified risks for the permanent exhibition
of the National Archaeological Museum in Sofia. Guest Edited by Robert Waller. „The
International Symposium on Cultural Property Risk Analysis”, a focus issue of Collections: A
Journal for Museum and Archives Professionals, 8:4; Alta Mira Press;
- К. Blagoev, M. Grozeva, G. Malcheva, S. Neykova. Investigation by laser induced
breakdown spectroscopy, X-ray fluorescence and X-ray powder diffraction of the chemical
composition of white clay ceramic tiles from Veliki Preslav. Spectrochimica Acta Part. – B:
Atomic Spectroscopy. (2012);
- S. Neykova. The Mosaic Icon of the Virgin Hodeghetria from the national Archaeological
Museum in Sofia. Proceedings of the 4th workshop „Mosaic: archaeometry, technology and
conservation”. ArcheomaticA. 2012/ 2.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2012 г.
- С. Нейкова. Мозаичната икона Св. Богородица Одигитрия от Националния
археологически музей в София. Проблеми на изкуството. 2012 – 2, 16 – 20, ISSN 00329371.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм на международна организация ICOM – International Council of Museums;
- 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
- Член на комисия за проучване на възможностите да се осигури на експерти на НАИМ
и НИНКН безопасен достъп до застрашените стенописи по куполите в централна зала
на НАМ, с цел проучване на проблемите и евентуални спасителни консервационни
намеси;
- 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:
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- Изготвяне на доклад за извършената работа по време на инвентаризацията на фонд
„Праистория” на НАМ;
- Експертна оценка за състоянието на фонд „Праистория” на НАМ, включващ описание
на деструктивните агенти във фонда, начина, по който те увреждат съхраняваните в
него експонати, както и препоръки за подобряване на състоянието на помещението;
- Изготвяне на становище по получено писмено искане от проф. Т. Спасов за
извършване на анализи на бронзови находки от късната бронзова епоха край с.
Копривлен и анализи на двойна брадва с инв. номер 3832 от постоянната експозиция на
НАИМ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в цялостна инвентаризация на фонд „Праистория” на НАМ. Определяне на
състоянието на праисторически експонати от постоянната експозиция на НАМ;
- Участие в организирането на пета национална изложба „Българска Археология 2011”.
Консервационни дейности върху експонати; подготовка на експонати за
транспортиране от и до музеи от страната преди и след провеждане на изложбата;
експониране на обектите, участващи в изложбата;
- Участие в подготовката на изложба на макети на религиозни сгради „Изкуство на
толерантността”;
- Извършване на консервационна дейност върху червенофигурен кратер с графит от
фонда на АМ „Проф. М. Домарадски”, гр. Септември с номер ЛПИ 2319, след
настъпили промени в целостта на съда по време на провеждане на пета национална
изложба „Българска Археология 2011”;
- Извършване на консервационна дейност върху керамичен съд от раннонеолитно
селище Ябълково, съхраняван във фонда на РИМ Хасково, във връзка с включването на
съда в пета национална изложба „Българска археология 2011”;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1089, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1051, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1092, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1085, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1084, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1025, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамичен капак от фонд „Праистория”
на НАМ с инв. номер 1026, произхождащ от „Денева могила”, Салманово;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамично пелике от „Античен фонд”
на НАМ с инв. номер 5798;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамична амфора от Античен фонд на
НАМ с инв. номер 8729, произхождаща от зидан гроб от „Пейчова могила”, Старосел;
- Извършване на реставрационна дейност върху керамична амфора от Античен фонд на
НАМ с инв. номер 8871, произхождаща от зидан гроб от „Пейчова могила”, Старосел;
- Извършване на консервационна дейност върху керамична амфора от Античен фонд на
НАМ с инв. номер 8728, произхождаща от зидан гроб от „Пейчова могила”, Старосел;
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- Опаковане на експонати от Слатина от постоянната експозиция на НАМ във връзка с
връщането им на ОП „Стара София”;
- Оценка на състоянието на девет керамични съда от фонд „Праистория” на НАМ,
подготвени за участие в изложба в музея в с. Чавдар;
- Регулярно инспектиране на състоянието на всички предмети от постоянната
експозиция на НАМ. Подмяна на закрепването на обекти от експозицията, както и на
обекти от гостуващи изложби в залите на НАМ;
- Извършване на аварийна консервационна дейност върху купол от централната зала на
НАМ. Изготвяне на доклад за състоянието на мазилка и живописен слой в купола след
приключване на консервационните дейности;
- Изготвяне на доклади за извършените консервационни и реставрационни дейности
върху керамични обекти, консервирани и реставрирани в рамките на 2012 г.;
- Асистиране при заснемане за включване в публикация на керамични амфори от
Античен фонд на НАИМ с инв. номера 8728, 8728, 8871, произхождаща от зидан гроб
от „Пейчова могила”, Старосел;
- Асистиране при заснемане за включване в публикация на керамична статуя на
Артемида от постоянната експозиция на НАИМ, с инв. номер 5736, произхождаща от
неизвестен храм в Егейска Тракия;
- Участие в работна група за извършване на промени в партерната зала на НАМ,
свързани с преместването на витрини и бракуването на стари витрини – освобождаване
на витрини от материали и аранжиране на нови витрини;
- Участие в работна група за връщане на експонати, участвали в изложба „Златна
Византия и Ориента” в Шалабург, Австрия, по местата им в зала Средновековие на
НАМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ – БАН
до 1 март 2012 г.;
- Член на Дирекционен съвет в НАИМ – БАН до 1 март 2012 г.;
- Член на Музеен съвет на НАИМ – БАН до 1 март 2012 г.;
- Изготвяне на протоколи от заседанията на ЛАКР на НАИМ – БАН до 1 март 2012 г.;
- Заместник – отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на
ЛАКР;
- Изготвяне на междинен отчет, изискван от Министерство на културата за броя и вида
на консервираните и реставрирани в ЛАКР на НАИМ – БАН движими културни
ценности за 2011 г.;
- Проучване на възможности за закупуване на оградни стълбчета за постоянната
експозиция на НАМ;
- Изготвяне на писмо-отговор за възможностите за анализи в ЛАКР на НАИМ – БАН на
съдове от копие на Панагюрското златно съкровище, собственост на Историческия
музей, гр. Панагюрище;
- Изготвяне на удостоверения на двама студенти от специалност Културология в СУ,
относно успешното провеждане на стажовете им в ЛАКР на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на докладни записки за необходимост от закупуване на материали за
дейността на ЛАКР на НАИМ – БАН;
- Закупуване на материали за дейността на ЛАКР на НАИМ – БАН.
Мария Кирова, консерватор-реставратор
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на късно антична крепост „Цари мали град”, с.
Белчин, общ. Самоков. Ръководител на проучванията – Веселин Хаджиангелов.
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 V Национална
археологическа изложба „Българска археология 2011”;
- Участие в Постерна изложба „120 години Национален археологически музей” (в
градинката пред Народния театър);
- Консервация и реставрация на експонати за временна изложба, организирана от
НАИМ – БАН съвместно с American Research Center in Sofia „Комуникации и търговия
в рамките на римските провинции на Балканите (Communication and Commerce in the
Roman Balkans)”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник за уведомяване на АЯР при инциденти и аварии с ИЙЛ на Лабораторията
за анализи, консервация и реставрация (Заповед №І 188/28.03.2008 г.);
- Заместник отговорник по радиационна защита на Лабораторията за анализи,
консервация и реставрация до 01.03.2012 г. (Заповед №І 189/28.03.2008 г.);
- Отговорник по радиационна защита на ЛАКР (Заповед №І 134 / 01.03.2012 г.);
- Представител на работещите и служещите в Комитета по условия на труд в НАИМ –
БАН.
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