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I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ – БАН
Националният археологически институт с музей отчита една динамична,
трудова и като цяло твърде успешна 2013 година. Бомбастичната и „златна” според
някои от най-големите ни електронни медии 2012 г. отшумя... и нашата общност беше
поставена в режим на супер-активна полева заетост, значими открития (можем да ги
третираме и като неизбежното добро за престижа на професията ни), творчески труд и
немалко нови предизвикателства за археологията.
И през отчетния период учените от НАИМ – БАН бяха сред непоколебимите
защитници на каузата за оптимизиране на законодателството с оглед безпрепятствено и
гарантирано проучване и опазване на културното (в частност археологическо)
наследство на нацията. Трябваше да се преборим с реминисценции и плахи нови
инициативи за накърняване ролята и мястото на археологическата колегия в
реализиране на стратегиите за културно-историческата политика на Р България. В
трудна за интелектуалците и науката конфигурация на обществено-политическите и
социални дадености, НАИМ – БАН по съдебен път доказа аксиоматичната истина, че
археологията е наука, а не бизнес артикул... Остава ни да покажем и докажем на самите
нас, че археологията е не само успешната и плодоносна полева заетост на
специалистите ни, но и безценната изследователска и публикационна дейност на учени,
призвани да откриват, осмислят и пропагандират на националната и световна сцена
високо-научни постижения.
Трябва да се подчертае обстоятелството, че БАН като научен двигател и стожер
в обществото, и особено активните и ефективни усилия на Ръководството на БАН,
допринесоха за създаването на безпрецедентни потенциални условия за развитието на
науката с новите хоризонти на оперативна програма „Наука и образование 2014 – 2020
– за интелигентен растеж”. Основната цел на предложената оперативна програма е
постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на
знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.
Научната стратегия на НАИМ като едно от силните звена на БАН постепенно и
неотклонно трябва да бъде хармонизирана с новите и неизбежни приоритети в
ориентацията на научните дирения в перспективата на динамично развиващото се и все
по-отворено европейско научно и интелектуално пространство.
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО
1.1. Националният археологически институт с музей изконно е една от найголемите 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 1 200 000 г. пр. Хр. до ХVIII в. сл.
Хр.
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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.”.
НАИМ следва директивите заложени в „Стратегическите направления и
приоритети на научната политика на БАН” – институцията, която е безспорен лидер в
областта на науката у нас и която поддържа най-висок ранг на българската наука на
световната конкурентна сцена. Активността на НАИМ е съобразено с осмислянето и
функционирането на Българската академия на науките като фактор в изграждането на
проспериращо общество, базирано на знание и компетентност, представящо се като
атрактивен и активен партньор в европейската изследователска среда. На този етап от
мъчителното ни развитието и прогресиране като общество, тази теза звучи по-скоро
футуристично, но дълбоката ни убеденост е, и трябва да бъде, че само
безкомпромисния професионализъм и реалните постижения в областта на науката ще
направят набелязаните хоризонти – обозрими, а целите към които се стремим –
постижими.
Основните задачи на БАН, в съответствие с нуждите на социалноикономическото 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
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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.
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 заема значимо място в страната като един от най-важните
центрове 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,
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 найпрозрачното и подлежащо на критично научно обсъждане отчитане на резултатите от
археологическите проучвания. Критериите за оценка на археологическия труд
периодично се адаптират към високите стандарти на съвременната наука и последният
пример в тази насока са новите предложения за подобряване на качеството на
археологическата документация, в чието изготвяне участват учени от НАИМ.
Към НАИМ функционира Съвет за теренни проучвания, обсъждащ
предложенията и предлагащ на Министъра на културата разрешенията за провеждане
на археологически проучвания в страната. Председател на Съвета за теренни
проучвания е директорът на НАИМ. В неговия състав са включени ръководителите на
секции на НАИМ, както и представители на Министерство на културата, на
Национален институт за недвижимо културно наследство, на СУ „ Св. Кл. Охридски”,
НБУ, Археологически 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 на ценности и др. Системата се използува от Министерство на
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културата, Национален институт за недвижимо културно наследство и всички
регионални и местни музеи в страната, от МВР, МРРБ, Министерство на икономиката,
Национална агенция „Пътна инфраструктура”, съдебните органи и др. компетентни
институции. Предприети са конкретни технически стъпки по усъвършенстването на
базата данни и оперирането с нея, създадената онлайн форма за попълване на картони
функционира все по-успешно. Признание за релевантността и конкурентоспособността
на системата АКБ е включването й в европейския проект ARIADNE – широка
платформа за сътрудничество между 16 европейски страни в изготвяне на унифицирана
и обща база данни.
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 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, Института 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.
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”,
Национална
компания
железопътна
инфраструктура,
Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, МВР, и др., чрез
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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 с министерства и ведомства специалисти от
НАИМ като ръководители, консултанти и експерти работят върху социализирането на
значим брой археологически паметници и превръщането им в основен елемент и
фактор за икономическото развитие на страната, най-вече в развитието на културния
туризъм.
Участието в инфраструктурните проекти по линия на АПИ, Южен поток,
автомагистрала Хемус и др. е пряк принос на НАИМ в навременното осъществяване на
инфраструктурните проекти от най-решаващо 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. През 2013 г. дейността на комисията по инфраструктурни проекти
към НАИМ – БАН в състав: председател доц. д-р Людмил Вагалински и членове доц. др Бони Петрунова, доц. д-р Явор Бояджиев, доц. д-р Георги Нехризов и гл. ас. д-р Таня
Христова беше свързана с провеждането на срещи, подготовка на тръжна
документация, план-сметки и проектодоговори за провеждане на спасителни
проучвания.
Най-значим и стратегически важен е проект газопровод „Южен поток”. През
2013 г. бяха довършени издирванията на археологически обекти по трасето на
газопровода. След поредица от срещи с ръководството на Южен поток България се
стигна до подготовка на предложение от страна на НАИМ, което бе предпочетено от
възложителя и последва изготвяне на оферта и проект за договор за провеждане на
спасителни разкопки на 19 обекта в първия участък от трасето на газопровода Варна –
Провадия.
След провеждането на продължителни и доста тежки преговори е подготвен
договор за провеждане на спасителни разкопки на регистрираните обекти в Лот 2 на
АМ „Струма” (8 от които ще се проучват от колеги от НАИМ).
Бяха осъществени спасителни археологически проучвания по трасето на
железопътната линия Пловдив – Свиленград, започнати още през 2004 г. (координатор
доц. д-р Г. Нехризов). Тази година се осъществява основно наблюдение в обсега на
определените за това обекти, като и по цялото трасе на жп линията в участъка
Димитровград – Свиленград.
През 2013 г. бяха подготвени и сключени договори с различни възложители и
бяха организирани и проведени теренни проучвания за издирване на археологически
обекти по:
- Трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия (ръководител доц.
д-р Ст. Александров);
- Трасето на преносни газопроводи Чирен-Козлодуй и Козлодуй-Оряхово
(ръководител гл. ас. д-р Г. Иванов);
- Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна
станция „Лозенец” – очистително съоръжение „Недялско” (ръководител Н. Кечева).
Проведени са преговори и са подготвени оферти за издирване на археологически
обекти на територията на концесионна площ „Брезник”.
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Особено трудоемко през изминалия полеви сезон се оказа изпълнението на
договорите по оперативна програма „Пътна инфраструктура” като отсечката
Белокопитово (магистрала Хемус), магистрала Марица, пътен възел Капитан Андреево.
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 2013 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, 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. Осъществените през предходните години
разкопките в София и оптималното експониране и социализиране на атрактивните
останки от Сердика продължават да са едни от опорните точки в кандидатурата на
София за Европейска столица на културата.
Три най-значими проекта свързани с общонационални и оперативни
дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални
институции:
1. Проучване на пра- и протоисторически обреден комплекс в м. Хауза край
Капитан Андреево, Свиленградско. Трасе на Via Diagonalis. Установени са по време
на четиримесечни спасителни археологически разкопки, наложени от строителството
на ГКПП Капитан Андреево. На участък с шир. от 50 до 90 м и дълж. около 800 м са
проучени около 500 археологически структури от късния неолит до ранното
Средновековие (5200 г. пр. Хр. до Х в. след Хр.). Разкопките са извършени от много
голям екип на НАИМ – БАН, ръководен от проф. д. и. н. Васил Николов и гл. ас. д-р
Виктория Петрова, с участието на археолози и студенти от цялата страна.
През късния неолит в изследвания район възниква голям обреден център.
Построена е сграда с ритуални функции, а в радиус около 300-400 м около нея е
изкопано огромно съоръжение – кръгов обреден ров, който по-късно е дублиран.
Сакралната територия е използвана няколко столетия. Обредният комплекс няма
аналогии в Югоизточна Европа. Използването му продължава в началото на
каменномедната епоха, през средната бронзова епоха, през ранната и през късната
желязна епоха. През римската и ранновизантийската епоха, както и през
Средновековието през изследвания район преминава военният път Виа Диагоналис.
Проучени са също обредни ями и землянки от ранното Средновековие. Извършеният
обем теренни проучвания за много кратък срок, както и получените научни резултати
са ярко постижение на българската археология;
2. Проучвания на обект „Златодобивен рудник от късната бронзова епоха в
м. Ада тепе, община Крумовград”.
Голямата отговорност, свързана с работата на Ада тепе, бе обусловена от
няколко фактора: 1. Въз основа на решения на редица междуинституционални комисии
и на заповед на министъра на културата № РД 9Р-0001/18.01.2011 г., обектът притежава
статут с категория „национално значение”, с определени граници и режими на
опазване; 2. Проучването и освобождаването на терена бе свързано с важен
инвестиционен проект за минна концесия, който има голямо икономическо и социално
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значение за тази част от страната; 3. Обектът е с много високо значение за историята на
добива на благородни метали в Европа.
На сложен терен, в планинска и гориста местност, в продължение на 4
последователни кампании (26 календарни месеца) бе извършено спасително проучване
на многобройни археологически структури (стари рудни изработки, отвали, площадки
за преработка на руда, части от селища и др.) разпръснати на площ от над 170 дка.
Проектът имаше широк интердисциплинарен и международен формат. Редица видове
проучвания се правят за първи път в България. В теренната работа взеха участие близо
40 български и немски археолози и студенти и над 30 специалисти, работили по
многобройните интердисциплинарни направления на проекта.
Координацията и основните дейности бяха извършвани от специалистите от
НАИМ – БАН, но в спасителното проучване взеха участие и специалисти от 4 други
институти при БАН, 4 български университета, 2 регионални музея, 3 чуждестранни
университета (Германия, Белгия), 1 специализиран музей (Германия) и 1 лаборатория
(Великобритания).
През юли, 2013 г. приключи теренното проучване, а в началото на м. декември,
2013 г бе завършено и цялостното документиране на обекта;
3. Проучвания на обект №6 по трасето на АМ „Хемус”.
Целта на проучването е извършването на пълни археологически разкопки върху
площта предвидена за инвестиционни намерения и освобождаване на терена за
строителство на автомагистрала Хемус, в участъка между кв. Макак и с. Белокопитово,
община Шумен.
По време на разкопките са разкрити и проучени структури от широк диапазон от
време – от късножелязната епоха до ХХ в. – 11 вкопани структури (землянки), 81
стопански ями, 2 с човешки жертвоприношения, 30 погребения на животни – коне и
крава, ями и траншеи от дървени огради, 778 човешки погребения.
Най-ранни са ямите и вкопаните структури, които според оскъдния материал
произхождащ от тях могат да се датират най-общо в периода между III-II в. пр. Хр. и IV
в. сл. Хр. Проучените 778 гробни съоръжения принадлежат на обширен некропол от
периода на късното средновековие (XV – XVII в.). Според досега придобитите данни
той принадлежи на население изповядващо неортодоксален ислям. Редно е да се
отбележи, че това е вторият по големина късносредновековен некропол, проучен на
територията на България. Първият е християнски и е на нос Чиракман, община
Каварна, където са проучени над 900 гроба, но за период от над 10 години.
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,
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консервация и реставрация, Счетоводство, Фотоателие, Научен архив, Библиотека.
Всяко звено има ръководител, назначаван и освобождаван съгласно Устава на БАН и
Правилника за устройството и дейността на НАИМ – БАН, който беше актуализиран от
нарочна комисия, обсъден от НС и приет на ОС на учените от БАН на 24.01.2012 г.
Кадрово състояние през 2013 г.
Изследователският състав на НАИМ към 31.12.2013г. е 71 души. В НАИМ
работят 41 хабилитирани и 30 нехабилитирани учени. Носители на научни степени (д-р
и д. и. н.) са 68 души. Специалистите с висше образование са 34. От служителите в
НАИМ под 35 години има 4 учени със степен „доктор” и 9 специалисти с висше
образование. Четирима служители са без академични длъжности, но със степен
„доктор”. Техническият персонал включва20 служители.
През 2013 г. са пенсионирани 3 учени от НАИМ.
Разпределение по вътрешни структурни звена към 31.12.2013 г.:
Ръководство – 4;
Ръководител Административен отдел – 1;
Научен секретариат – 3;
Секция за праистория – 12;
Секция за тракийска археология – 15;
Секция за антична археология – 15;
Секция за средновековна археология – 14;
Секция за нумизматика и епиграфика – 5;
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания – 6;
Филиал Шумен – 9;
Филиал Велико Търново – 5;
Отдел Фондове на музея – 8;
Отдел Експозиции на музея – 8;
Лаборатория – 5;
Библиотеки – 4;
Счетоводство – 5;
Канцелария-деловодство – 4;
Научен архив – 1;
Археологическа база Велики Преслав – 2.
През 2013 г. Директор на НАИМ беше доц. д-р Людмил Вагалински; заместникдиректори – доц. д-р Бони Петрунова 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, а впоследствие – доц. д-р Крум Бъчваров; 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, а впоследствие – доц. д-р
Цветана Попова; 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
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Камен Бояджиев), Отдел Фондове – Павлина Илиева; Лаборатория за анализи,
консервация и реставрация – инж. Пламен Бонев.
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 традиционно беше напрегнат за малобройните служители на библиотеката.
Техният отчет е приложен без съкращения.
През отчетната 2013 г. в библиотеката при НАИМ са постъпили общо 691 инвентирани
библиотечни единици на стойност 25601.61 лв. Стойностите за библиотеката при
Археологическия институт са: 547 тома на стойност 23528.78 лв., а за библиотеката при
Археологическия музей:144 тома на стойност 2072.86 лв.
Книжният фонд на библиотеката до 30.12.2013 г. е общо 72 779 тома, като за
библиотеката при Археологическия музей – 19 516 тома.
През отчетната година са регистрирани 348 читатели, издадени са 24 нови
читателски карти на стойност: 191 лв. За ползване на ксерокса в библиотеката при АИ
са продадени 58 бр. магнитни карти. По книгообмен са получени 422 тома литература
чрез редовните ни книгообменни връзки. Допълнително с изданията на НАИМ е
извършен книгообмен с библиотеката при Археологическия музей, Пловдив, с ИБТЦ
при БАН, с НИМ, София, с Регионалния исторически музей, Варна. Очакваме да се
реализира книгообменът с KERA Library, Атина и със Zentrum fur Archaologie und
Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Haale. Използуваме посещенията на колеги от
други страни в библиотеката, за да осъществим непосредствен книгообмен.
С оглед набавяне на липсващи в библиотеката издания, продължи практиката на
ксерографиране на книги, взети от частни лица или от други библиотеки: История и
култура на Карнобатския край, т. 1 – 3; РП, т. 18 и т. 25, които бяха липси, установени
при инвентаризацията в библиотеката при АМ; Ковачев, Г. Българските земи между
Източна Стара планина и Странджа през 12-14 век; Материали за археологическата
карта на България, т. 9; The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. S.,2007; The
Roman City and its periphery; Rome in the East; C. Foss and D.Winfield. Byzantine
fortification и др.
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Редовно са получавани от Ирен Тодорова по 9 бр. от новоизлезлите издания на
НАИМ за нуждите на книгообмена. Всички постъпления в библиотеката са
обработвани редовно и са поддържани съответната документация и каталози. Редовно е
поддържана картотеката на трудовете на научните сътрудници на НАИМ.
Продължава работата по изграждане на електронен каталог на библиотеката.
Мария Никова, която отговаря в библиотеката при АИ за тази дейност, изкара курс на
тема: „Увод в Библиографския MARK 21. Работа с ALEPH 500. Регистриране на
еднотомни и многотомни издания”. През настоящата година са въведени 2296 записа.
Общо, при ретроконверсията, за периода 2010 – 2013 г. са въведени 7681 записа като
целият междинен формат на книгите в библиотеката при АИ е въведен в електронен
вид и е влязъл в интернет пространството.
В отговор на писмо №207/30.09.2013 г. от ЦБ-БАН за възможността да се
осигури абонамент до електронни бази-данни в различните области на науката, сме
изпратили отговор, с който изразяваме желанието на научните сътрудници на НАИМ –
БАН библиотеката ни да бъде абонирана за следните онлайн база-данни:
JSTOR – www.jstor.org;
Wieley Online Library – www.onlinelibrary.wiley.com;
Elsevier – www.elsevier.com;
Springer – www.springer;
Maney Publisching – www.maneypublisching.com.
До настоящия момент нямаме отговор.
Библиотеката е приела да закупи от проф. Ал. Димитрова-Милчева 14 бр. книги,
които не притежава и които представляват интерес за научните сътрудници. Редовно са
предавани книги за реставрация и подвързия. Изготвени са 12 изложби на
новопостъпила литература в библиотеката. Изготвени са всички необходими документи
след приключване на инвентаризацията, проведена в библиотеката през 2012 г. и са
предадени в счетоводството на НАИМ.
В структурата на НАИМ успешно функционира 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 2013 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
2013г. учените и специалистите от НАИМ участваха в многобройни планирани,
спасителни или аварийни археологически разкопки, както и в множество
предварителни археологически проучвания – теренни издирвания за регистрацията на
нови обекти.
През изминалия сезон теренна работа беше осъществена на около 300
археологически обекта. Основната тежест на теренна работа беше концентрирана върху
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множество и мащабни археологически обекти по договори за изпълнение на
оперативни програми към министерства, ведомства и фирми (vide supra). Планираните
разкопки продължават да се реализират в малък обем и с ограничено финансиране, но и
продължават да бъдат едни от най-важните в науката. Ние като професионална
общност осъзнаваме опасността от значителния превес на спасителните разкопки над
планираните. В този смисъл задачите и приоритетите ни за привличането на
инвестиции за планови и конкурентноспособни дейности/разкопки са напълно осъзнати
и належащи. Стремежът ни е фокусиран върху интегрирането на НАИМ в престижни
международни програми и проекти, обезпечаващи разгръщането на професионализма и
научния потенциал на учените от НАИМ за осъществяване на перспективите на
оперативна програма оперативна програма „Наука и образование 2014 – 2020 – за
интелигентен растеж”.
Научната дейност на НАИМ с национално финансиране през 2013 г. се
осъществяваше в рамките на 76 проекта (по договори за изпълнение на археологически
проучвания) разпределени както следва: към министерства, фондове и други ведомства
– общо 27, от които 24 приключили и 3 текущи; 37 са договорите на НАИМ с фирми от
страната, от които 24 приключили и 13 текущи. Учени от НАИМ са работили през
отчетната година по 12 проекти финансирани от ФНИ, от които 3 приключили и 9
текущи, а 5 са в сътрудничество с други научни институции. Два проекта се
осъществяват по договори с чуждестранно финансирани форми.
Освен тези договори (76 на брой), учените от НАИМ – БАН са работили в
рамките на 37 проекта: 21 секционни на бюджетна субсидия, 7 – по ЕБР (ниво БАН) и 9
международни (ниво междуинституционални договори, от които 1 проект по
оперативна програма на ЕС).
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
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 2013 г. 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 Мария Гюрова;
- „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;
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- „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 Милена Тонкова;
- „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:
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология”; Ръководител
доц. д-р Цветана Попова;
Отдели Експозиции и Фондове:
- „Експозиция и фондове на НАИМ”; Ръководител доц. д-р Мария Рехо.
През 2013г. НАИМ беше домакин на три научни конференции:
- Втора европейска конференция „Консервация на природното и културно
наследство за постигане на устойчиво развитие: ГИС базиран подход” (24.09.2013 г.);
- Международна конференция „З0 години Секция за тракийска археология при
НАИМ при БАН” (22 – 24.11.2013 г.) – събитие номинирано от НС на НАИМ като найважно и ярко научно постижение за изминалата година и описано в специална рубрика
на отчета;
- Втора докторантска конференция „Проучвания на културно-историческото
наследство: предизвикателства и перспективи” (28 и 29.11.2013), организирана и
проведена от НАИМ – БАН под патронажа на Центъра за обучение – БАН. На
конференцията се представиха трима гостуващи лектори (от НАИМ – БАН и СУ „Св.
Охридски”) и 18 участника от 9 институции;
- Традиционно беше активното участие на учени от НАИМ в организацията на
националната археологическа конференция, която през 2013 се проведе в Хисаря. За
отбелязване е, че в рамките на конференцията и за трета поредна година бяха връчени
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ежегодните награди на Министерството на културата за научни резултати от
археологическите проучвания със значим принос за развитието на науката и
популяризирането на културното наследство на страната. Наградите бяха връчени на
52-та Национална археологическа конференция от арх. Христо Ганчев, началник отдел
„Недвижимо културно наследство” в Министерство на културата на Република
България, а един от наградените е нашият колега проф. д. и. н. Васил Николов;
Друго отличие за наш колега дойде от поредния Фестивал на античното
наследство „Орел на Дунава” (17 – 19 май 2013, Свищов), където журито присъди
традиционната награда „За принос в опазването на българското културно-историческо
наследство” на доц. д-р Людмил Вагалински, Директор на НАИМ – БАН.
- През май 2013 г. НАИМ – БАН стана домакин на годишната среща на
българските учени, специализирали в Холандския кралски институт за академични
изследвания в социалните и хуманитарните науки (NIAS), на която присъства и
Посланикът на Холандия. От страна на домакините участник/лектор в събитието беше
доц. д-р М. Гюрова.
През отчетната 2013 г. учените от НАИМ са осъществили 33 участия с доклади
(и постери) в научни форуми в чужбина. Подпомогнати от специално отпуснат от
бюджета на НАИМ фонд за пътни разходи за едно участие в научен форум в чужбина,
и въпреки финансовата стагнация в по-широк контекст, някои учени от НАИМ – БАН
са регистрирали повече от едно участие на престижни форуми в чужбина (гл. ас. д-р З.
Димитров – 6; доц. д-р М. Гюрова – 5, доц. д-р Хр. Прешленов – 3 и др.). Като цяло
участията на форуми в чужбина се разпределят по звена както следва: САА – 14; СТА –
6; ПГИИ – 5; СП – 4; филиал Шумен – 3; отдел експозиции – 1. Като обща статистика
37 учени от НАИМ – БАН са участвали на 65 международни конференции с изнесени
103 доклада (постери).
През годината за дългосрочни научни изследвания и специализации в чужбина
са били командировани следните учени от НАИМ: Сирма Александрова, която завърши
престоя си в Чикаго (Field Museum), по спечелен конкурс на Американския научен
център в София (ARCS) и Фондация Америка за България (ABF).
След много успешната и познавателна лектория, посветена на 120 годишнината
на НАМ (1892 – 2012), не дочакахме нейното очаквано продължение през 2013 г.
Въпреки това НАИМ – БАН бе домакин на 15 научни лекции. Академични лекции
изнесоха 4 колеги, спечелили в НЯИМ-БАН конкурси за академичната длъжност
доцент: трима от тях са от НАИМ (доц. М. Даскалов, доц. Х. Попов и доц. К. Ников) и
един – от НИМ (доц. Н. Марков). Самостоятелна публична лекция представи и колегата
ни от ЛАКР д-р П. Пенкова.
Гостуващите лектори от чужбина бяха 4: Калина Георгиева, Нюйоркския
университет, филиал Абу Даби; проф. Кристоф Моранж от Университета ЕксМарсилия, Франция; проф. Олга Палагия от Национален и каподистрийски университет
в Атина, Гърция; д-р Деспина Игнатиаду, зам.-директор на Археологическия музей в
Солун).
В своеобразно научно събитие се превърна и цикълът от 6 лекции на д-р Сара
Кура (Музей за праисторическо изкуство в Масао, Португалия), организиран от доц. др М. Гюрова по програма Еразъм (мобилност на лектори). Лекциите бяха много
интересни както в чисто научен аспект, така и като споделен опит за успешни
дидактически издържани музейни практики. Периодът на провеждането му (2526.09.2013 г.) непосредствено предхождаше Световния ден на науката, който
археологическата общност традиционно посрещна из обширните и богати
археологически терени на страната.
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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 и за повишаване на научния капацитет и
потенциал на нашита кадри.
През 2013 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от
НАИМ обхваща 302 научни публикации излезли от печат. Подразделят се както следва:
7 статии в реферирани списания; 3 монографии; 269 публикации без рефериране и
индексиране като от тях 117 са предварителни статии в поредицата АОР; материали в
каталози, учебни помагала и научнопопулярни материали – 23). От целия масив
публикации само 15 са съвместно с чуждестранни учени. Приети за печат са 138
публикации. Броят на цитираните трудове на учени от НАИМ е 364, а броят на
цитирането им е 1626 като 1300 цитата са на 89 публикации на проф. И. Йорданов.
За сравнение с отминали години: 2012 – 316 публикации излезли от печат и 145
– приети за печат; 2011 – 312 публикации излезли от печат и 148 – под печат; 2010 –
351 излезли от печат и 193 под печат.
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 2013 г. 52 представители на НАИМ (с 10 повече в сравнение с 2012) са
представили 67 експертни становища като членове на съвети, комисии и други
експертни органи на външни за БАН институции (правителствени и неправителствени),
фондации, организации, издателства и др.
По темата НАИМ и медиите... Към традиционно добрата медийната политика на
НАИМ следва да отбележим продължаващия конкурс за журналисти с приноси в
опазването и популяризирането на археологическото културно наследство в България,
чиято награда се връчва на 14 февруари. Миналогодишните носители на нашия приз са
Живко Константинов от Нова телевизия; Юлиана Колева от вестник „Дневник” и
Виолета Цветкова от вестник „Труд”.
Постоянната и животрептяща връзка на археолозите с медиите е очевадна и
осезаема – тя буквално ни залива от страниците и екраните на всякакви по жанр и ранг
печатни медии и ТВ предавания. Археологията продължава да бъде във фокуса на
търсенето и предлагането на медийния пазар... в тази връзка продължава да бъде
актуален и въпросът за професионалната отговорност на всеки археолог-специалист,
поставен пред микрофона на интервюиращ го журналист (в немалко случаи лаик,
жаден за сензации). Археологът би трябвало да намери премерения тон, изказ и начин
да отрази адекватно и стойностно мислите и тезите си. Като научна общност ние имаме
нужда от реалистично отразяване на откритията ни, защото те са значими сами по себе
си, но категорично нямаме нужда от нелепи наративи, поставящи ни в уютната
посредственост на жълтообагрената преса. Трябва да осъзнаем, че, печелейки ниско
образовани и повърхностни читатели, губим доверието на научната и сериозна
аудитория, а тя е нашата естествена, изконна и безалтернативна среда и коректив.
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2.1. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно постижение
- Международна археологическа конференция: Тракийска археология: 30
години Секция за Тракийска археология при НАИМ – БАН.
В периода 21 – 24.11.2013 г. НАИМ при БАН организира честване с постерна
изложба и международна археологическа конференция по повод 30 годишнината от
създаването на Секцията за тракийска археология.
Честването започна с откриването на изложба на тема „30 години Секция за
тракийска археология при НАИМ – БАН” в сградата на НАМ. В 30 постера със стотици
снимки бяха представени основните открития в областта на тракийската култура и
приноса на НАИМ в тази област.
В тридневната международна археологическа конференция бяха представени
най-важните резултати от изследвания на тракийската древност през последните 30
години. В шест сесии бяха представени различни аспекти на тракийската археология:
Тракия през Бронзовата епоха, Тракия на Балканите, Тракия и другите, Тракийски
погребения и ритуали, Тракия – селища и архитектура и Тракия – материална култура.
В нея взеха участие 44 известни учени от България и чужбина: членовете на Секцията
за тракийска археология при НАИМ, учени от СУ „Кл. Охридски”, НБУ, и ИБЦТ-БАН,
както и известни археолози от Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Турция, от
Германия и Канада, с важни приноси към проучванията на тракийската култура във
взаимодействието и с околните цивилизации – гърци, скити, перси, келти.
2.2. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно-приложно постижение
- Изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките
музеи”.
Една от най-впечатляващите, организирани в България през последните 20
години, този изложба е реализирана в рамките на международен проект, ръководен от
Националния археологически музей и Нумизматичния музей в Атина, в който НАИМ –
БАН участва съвместно с още седем от водещите музеи в Гърция и с Археологическия
музей в Пловдив. В продължение на 3 месеца (07.11.2013 – 09.02.2014) в Централната
зала на музея са представени 202 изключителни паметници на античната култура,
повечето от които за пръв път напускат територията на Гърция. През същия период
успешно се реализира и интересна образователна програма на тема „Олимпийските
игри”, съпътстваща изложбата. В нея участвали 7 основни училища в столицата с деца
от трети и четвърти клас. Изложбата е широко отразена в българските медии.
Високо професионалното и активно сътрудничество на специалистите от отдели
Експозиции, Фондове и ЛАКР на НАИМ – БАН с гръцките колеги значително
допринася за консолидирането на важни контакти с Националния археологически и с
Нумизматичния музей в Атина и това е изключително ценна крачка напред към
консолидирането на отношенията между България и Гърция в областта на
социализирането на културно-историческото наследство.
Участието на НАИМ – БАН в реализацията на тази изложба е знаково и поради
факта, че именно тя бележи началото на гръцкото председателство на Съвета на
Европейския съюз.
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3. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН през
2013 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:
3.1. Организирани международни изложби
1. Изложба „Златни дарове от Свещари”. Национален музей на Дания в
Копенхаген, 22 април – 26 май 2013 г.
Изложбата бе организирана от НАИМ – БАН в партньорство с Президентство на
Република България, Министерство на външните работи, Министерство на културата.
Представена в Националния музей на Копенхаген по случай официалното посещение
на Президента на Република Българи Росен Плевнелиев в Дания, изложбата премина с
изключителен успех и популяризира по добър начин българското културноисторическо наследство в Дания и в Европейската общност.
2. Изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи”,
07.11.2013 – 09.02.2014 г.
Това е една от най-впечатляващите, организирани в България през последните
20 години. Изложбата е номинирана от НС на НАИМ – БАН за най-важно и ярко
научно-приложно постижение и е представена в отделна рубрика.
3.2. Организирани национални изложби
1. Временна изложба „Българска археология 2012”, 14 февруари – 17 март 2013
г. Организирана е съвместно с 11 исторически и археологически музеи в страната:
РИМ-Пловдив, ИМ-Бяла, РИМ-Стара Загора, РИМ-Перник, РИМ-Хасково, РИМКърджали, АМ-Созопол, ИМ-Поморие, ИМ-Провадия, ОИМ-Царево, Музеен комплекс
– Банско. Чрез експонати и над 50 постера изложбата представя резултатите и найвпечатляващите открития от археологическите разкопки през 2012 година;
2. Временна изложба „Възроденият монумент на Цар Освободител – Александър
II”, 22 януари – 7 март 2013 г. Постерната изложба представя детайлно процесът по
реставрация на знаковия за София и за българската история паметник на Александър ІІ,
дело на италианския скулптор Arnoldo Zocchi;
3. Временна изложба „Тракийската колесница”, гостуваща в Общински
исторически музей – Царево от 29 април до 15 юни 2013 г. Изложбата представя
елементи от тракийска колесница, част от колекцията на НАИМ;
4. Временна изложба „Мечът на Севт ІІІ”, 10 април – 8 май 2013 г. Изложбата е
организирана съвместно с Историческия музей „Искра” – Казанлък. Тя представя
въоръжението на тракийския владетел Севт ІІІ, открито в гробницата на владетеля, в
надгробната могила Голяма Косматка, Шипка: мечът с канията, шлемът,
наколенниците, както и апликации от конска амуниция. Акцент на изложбата е
железният меч с фина златна украса. Възстановен от многобройни фрагменти от
реставратори на НАИМ и СУ, мечът е изложен за първи път в Националния
археологически музей;
5. Временна изложба „Коприна и сребро”, 17 май – 30 юни 2013 г. Организирана
е съвместно с Общински културен институт „Музей за история на София”.
Експонатите, включени в изложбата, разкриват вкуса и стила на личностите, градили
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съвременна България в края на ХІХ и началото на ХХ в.. Представени са копринени
рокли, наметки, ветрила, чадърчета, сашета от рисувана коприна, дискретно облекло,
мостри на платове, дантели и сребърни накити, ордени, свещници, трапезни съдове,
кутийки за бижута и помади, създадени като предмети на лукса;
6. Изложба „Римската кухня”, по случай Международна нощ на музеите;
7. Изложба във Варна „С обувката на война по пътищата на Средновековието”
филиала на НВМ, Варна;
8. „Тракийската колесница” – ОИМ-Царево;
9. Временна изложба „Всекидневният живот на римския легионер по Долен
Дунав”, 18 юли – 13 октомври 2013 г. Изложбата е организирана съвместно с
Националния исторически музей, РИМ-Разград, ИМ-Свищов и РИМ-Русе. В изложбата
е показано защитно и нападателно въоръжение на римски войници, както и предмети от
техния ежедневен бит. Находките са открити по време на разкопки на най-важните
археологически обекти, локализирани на територията на някогашната римска
провинция Мизия;
10. Временна изложба „Храмът-символът-градът”, 17 септември – 17 октомври
2013 г. Изложбата, организирана съвместно с Общински културен институт „Музей за
история на София”, по повод празника на столицата – 17 септември, е посветена на
църквата Света София. В нея се илюстрира историята на архитектурния паметник,
символ на града, като се представят за първи път ценни артефакти от колекциите на
двата музеи;
11. Временна изложба „София – европейска столица на кирилските букви”.
Постерната изложба, подготвена от Кирило-методиевски научен център към БАН, с
участието на НАИМ, 22 октомври до 30 ноември 2013 г. Тя представя развитието на
славянската писменост и знакови паметници, свързани с нея;
12. Временна изложба „30 години Секция за тракийска археология при НАИМ –
БАН”, 21 ноември 2013 – 09 февруари 2014 г. Чрез 30 постера е представена историята
на Секцията, учените, работили и работещи в нея, основните проекти, открития и
научни постижения през изминалите 30 години;
13. Временна изложба „Сребърни монети на пеонския владетел Патрай” открита
на 12 декември 2013 г. В нея се представят 17 редки монети от втората половина на IV
в. пр. Хр.: сребърни тетрадрахми на пеонския владетел Патрай, дарени тази година на
НАИМ от Националния дарителски фонд „13 века България”.
В отдел Фондове през 2013 г. беше извършено цялостно приемане-предаване на
фонд Средновековие, приемане-предаване на 6567 монети от колекциите на фонд
Нумизматика, сигитализация и паспортизация на 469 накита от предримския период –
репрезентативен фонд и на 1910 монети от фонд Нумизматика.
4. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО:
Международното научно сътрудничества на НАИМ се свежда до 16 научни
проекта по догори и спогодби на академично и институтско ниво. Тяхното
диференциране е както следва:
4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия – 7 проекта:
- Българо-сръбски проект „Проучване и интерпретация на археологическите
култури на териториите на България и Сърбия” (по международен договор БАНСръбска АНИ), проф. д. и. н. В. Николов – ръководител от българска страна.
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- 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.
- Българо-британски 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.
- Българо-руски 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.
- 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.
- Българо-словашки 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.
- Българо-полски 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.
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 форми за научно сътрудничество, обмен на специалисти,
умения и опит. През отчетната година 3 учени от партньорските ни страни са
пребивавали в България (по един от Румъния, Русия и Чехия). Съответно трима наши
колеги са осъществили реципрочни визити: М. Гюрова в Санкт Петербург, Валери
Григоров и Катя Меламед – в Чехия.
През 2013 изтече срокът на 4 от проектите ни по ЕБР – с Полската, Чешката и
Сръбската АН, и с университета в Нотингам. Постъпки и фактическо удължение за
следващ тригодишен период е направено само от българо-сръбският проект.
4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво – 9 проекта:
- „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;
- „Римският военен лагер и ранновизантийски град Нове”, българо-полски
проект, ръководител доц. д-р Е. Генчева;
- „Аполония – некропол и територия”, българо-френски проект, ръководител
доц. д-р К. Панайотова;
- 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;
- 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;
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- „Chalcolithic Copper Production in Bulgarian Lands” е първата тема, по която се
работи в рамките на този проект с ръководител Prof. Thilo Rehren (UCL Institute of
Archaeology), участници от българска страна са Петър Лещаков и гл. ас. д-р Петя
Пенкова;
- 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. Това продължава да е
единственият за НАИМ проект по Оперативна програма на ЕС за периода до 2013 е
свързан с Дунавския лимес – своеобразно продължение българското присъствие в тази
над-регионална проблематика след изключително успешния световен Лимес конгрес
през 2012.
През годината стартираха два нови и обещаващи проекта:
„Ресурси и образуването на неравенството. Суровини и комуникационни системи в
праисторическа Югоизточна Европа”, нов дългосрочен българо-немски проект,
координатор д-р Калин Димитров;
- „Археогенетика на праисторията и протоисторията в България”, българоамерикански проект, ръководител доц. д-р Крум Бъчваров.
Приключиха два проекта от списъка – българо-полския с Познан и FAIMS.
Приключи и петгодишният проект по договор с Европейската комисия CARARE, в
който България си партнираше с 27 европейски страни. Задълженията на НАИМ по
този проект са изпълнени в срок и той е качен на сайта на НАИМ – БАН.
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 през 2013 г. работиха 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.
4.3. ТРИ най-значими, международно финансирани проекти
1. Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО
по Долния Дунав/ Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the
Lower Danube. Ръководител от българска страна: доц. д-р Людмил Вагалински.
Границите на Римската империя, наричани често и римски лимес, са с дължина
над 5000 km и се простират на територията на десетки държави на три континента.
Поради изключителното значение и влияние на римския лимес от 1987 година започва
деклариране на отделните му части по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1972. Крайната
цел е лимесът да стане най-големия трансграничен паметник със статут на световното
културно наследство.
Българските земи също са били част от римската империя и за повече от пет века
границата е минавала по южния бряг на река Дунав. Българският участък от лимеса е
един от най-големите в Европа и с най-добре запазени автентични структури.
Дължината му е 471 km и в него са включени четири легионни лагера (Рациария, Ескус,
Нове, Дуросторум) и над петдесет и пет фортове и укрепления, свързани с мрежа от
пътища.
Проектът „Разширяване на дунавския лимес – Световно наследство на
ЮНЕСКО по Долния Дунав” е финансиран по ОП „Югоизточна Европа” на ЕС и
обединява усилията на девет организации (университети, изследователски институти и
др.) от осем европейски страни – Австрия, Италия, Словакия, Унгария, Хърватия,
Сърбия, България и Румъния. Водещ партньор е Университетът във Виена, а
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Националният археологически институт с музей на БАН е българският участник.
Главната цел на проекта е да стартира подготовката на документите и процедурите, с
които страната ни ще представи своя участък от лимеса за включване в индикативния
списък по Конвенцията на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство.
Успешната реализация на дейностите ще подпомогне съществено опазването на
римското археологическо наследство по българския участък на река Дунав и
популяризирането му като част от общото европейско културно наследство. С това
България ще заеме полагащото ù се място наред с другите дунавски страни и ще развие
потенциала на страна с богато минало, което може успешно да се интегрира в
съвременното развитие.
2. „Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос.
Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренни проучвания по Горна Марица
и Западни Родопи”. Ръководител от българска страна: доц. д-р Алексей Гоцев.
Археологическият паметник е открит от проф. М. Домарадски и се изследва от
1988 г. в продължение на четвърт век без прекъсване. В археологическите разкопки
участват екипи от България – НАИМ при БАН, НИМ, РИМ-Пазарджик и АМ „Проф.
М. Домарадски” – гр. Септември, от Чехия – Карловия университет в Прага, от
Великобритания – Ливърпулски университет и от Франция – Френската археологическа
школа в Атина. Разкрити са елементи от фортификационната система, благоустроените
улици, развита канализационна система, монументални постройки. Постигнатите
резултати през тези години с право поставят Емпорион Пистирос сред най-значимите
селищни обекти на Балканите от първо хилядолетие пр. Хр. Проучванията на Пистирос
са израз на променено отношение към отминалата действителност, важен етап от
развитието на тракийската селищна археология. Широко се прилагат
интердисциплинарни изследвания, като се привличат водещи специалисти по
палеоботаника, палеозоология, геофизика, геоморфология и др.
Връстник на създаването на секцията по Тракийска археология към НАИМ при
БАН, този обект се превърна в еталон за комплексни проучвания, които изясняват
аспекти от всекидневния живот, търговските контакти, производствените и култови
практики.
Във фондовете на АМ „Проф. М. Домарадски” се съхраняват огромни
количества археологически материали – антични монети, амфорни печати, импортни
съдове, предмети на изкуството от метал, глина и кост, търговски марки с изящни
изображения.
3. НАИМ – БАН е партньор в международния проект ARIADNE (Archaeological
Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe).
Ръководители от българска страна: доц. д-р Л. Вагалински и доц. д-р Георги Нехризов.
Проектът е частично финансиран от Европейската комисия по Седма рамкова
програма. Участват партньори от 24 научни и технически организации от 16
европейски страни. Основната цел на проекта е в технически и научен аспект да се
обединят археологическите бази данни на научните организации с цел преодоляване на
разпокъсаността, различната терминология и „сивата” литература. Така се насърчава
споделянето на информация и данни в сходни сфери над академични и
административни граници, спомагащи за по-доброто развитие на археологическата
наука в Европа.
НАИМ – БАН участва в проекта с Автоматизираната информационна система
„Археологическа карта на България” (АИС „АКБ”), най-пълния регистър на
археологическото наследство на България (до сега в базата данни са въведени
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регистрационни карти за 17450 археологически обекта). Чрез участието в проекта се
цели да бъде актуализирана и прецизирана събраната информация и да бъде
усъвършенстван софтуера АИС АКБ.
5. УЧАСТИЕ НА ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
През 2013 г. 21 учени и специалисти от НАИМ водиха 31 лекционни курса и
отделни лекции в 8 висши учебни заведения, от които 7 в страната (СУ „Св. Климент
Охридски”; ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; НБУ; ШУ „Епископ Константин
Преславски”; ЮЗУ „Неофит Рилски”, НХА), и един в чужбина – Държавен университет
в Жешув, Полша (с лектор доц. д-р Д. Гергова). Общият хорариум на лекциите е 1141
часа, а на упражненията 470 часа. За сравнение подадената информация за предходната
година е 734 часа лекции и 65 – упражнения. Впечатляващата разлика се дължи в поголяма степен на по-отговорно отношение към попълване на изискуемите таблици,
отколкото на реален скок в преподавателската ни заетост, но като цяло НАИМ – БАН
амбициозно и успешно участва в подготовката на специалисти. От учени в НАИМ са
подготвени 12 дипломанти, 9 докторанти извън БАН, учени от звеното са участвали в
организирането на 6 школи в страната с международно участие.
Единични лекции в чужди научни институции са изнесени от: доц. д-р. М.
Гюрова (в Институт истории материальной культуры – РАН, Санкт Петербург), проф.
Диана Гергова (Археологически институт – РАН, Москва), Снежана Горянова (в
Белградски университет, Философски факултет, Отделение за археология).
В рамките на програма Еразъм (мобилност на лектори), цикълът от 6 лекции на
д-р Сара Кура (Масао, Португалия), въпреки че беше много интересен и от научна, и от
музеоложка гледна точка, беше слабо посетен. Програма Еразъм, за жалост,
продължава да бъде непритегателна както за лектори, така и за докторанти от НАИМ,
въпреки възможностите, които предоставя в сферите на лекторска и студентската
мобилност, по които БАН е вече утвърден и желан партньор на европейската сцена.
Към 31.12.2013 в НАИМ се обучават 17 докторанти, от тях 14 редовно и 3 на
самостоятелна подготовка. През годината са отчислени 5 докторанти.
Общо за годината са зачислени шест нови докторанти редовно обучение – 3 в
Секцията за тракийска археология и 3 в Секция за антична археология. През годината
се проведоха 2 кампании конкурси за редовни докторанти: една през юни и една през
декември 2013 г., когато бяха проведени успешно последните за годината 3 конкурса за
редовни докторантури, отпуснати от БАН: за нуждите на Секция за праистория – 2 и за
нуждите на Секция за тракийска археология – 1. На конкурсите се явиха трима
кандидати, от които само двама успешно издържаха изпитите и за зачислени като
редовни докторанти от 2.1.2014 г. – съответно по един за СП и СТА.
През 2013 бяха защитени успешно само две дисертации за присъждане на
научната и образователна степен „доктор”: на Морена Стефанова (докторант на
самостоятелна подготовка в СТА, с консултант С. Александров) на тема „Културна
характеристика на периода Св. Кирилово (РБЕ 3) в Тракия” и на Светослава Филипова
(докторант на самостоятелна подготовка в Секция за нумизматика и епиграфика) на
тема „Монети и монетна циркулация през късната античност (294-498 г.) по Горното и
Средно течение на река Струма”.
Не се състоя нито една защита на докторант в рамките на редовния срок на
обучение, нито дори на бивши редовни докторанти от НАИМ, които са отчислени,
считано от 2010 г. и към настоящия момент броят им е 18!
Струва си да припомним в този контекст, че във Втората докторантска
конференция: Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и
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перспективи, която НАИМ – БАН организира и проведе под патронажа на Центъра за
обучение – БАН, се включиха като организатори и участници и докторанти от НАИМ.
Това събитие получи заслужено висока оценка от ЦО-БАН (недвусмислено и
ентусиазирано представена в официално писмо до Директора на НАИМ – БАН), но
даде и добър повод за размисъл, защото от 17 докторанти на НАИМ, участниците в
конференцията бяха по-малко от половината – 7 души. Научните изяви на докторантите
ни не могат да им бъдат императивно вменени като задължителни, но те са неотменна
част от показателите в кредитирането на докторантските програми. Доколкото
персоналната и доброволна активност/пасивност на докторантите в именно такива
научни събития е симптоматична за приоритетно-ценностната им система, буди
известна загриженост фактът, че съществена част от тях недвусмислено отдават
предпочитание на теренните ангажименти в рамките на спасителни разкопки... Това, от
друга страна, е тема, която рефлектира в цялостната стратегическа ориентация на
археологическата колегия и е повод за размисли и дебати на друга плоскост.
Като констатация за работата ни с докторанти трябва неизбежно да повторим
наблюденията от предходните години, че освен персоналните ползотворни контакти и
обучение между докторант и ръководител, дейността на НАИМ в квалификационните
програми и курсове на ЦО е практически нулева – НАИМ не е представен с нито един
лекторски курс за докторанти. Благодарение на стриктното наблюдение, координиране
и контрол от страна на научния секретариат, редица пропуски в личните досиета на
докторантите бяха попълнени, а редица процедури по статута им бяха проведени в
срок. За улеснение на докторантите в подготовката на личните им досиета и
индивидуални планове в сайта на НАИМ бе създадена директория, съдържаща всички
необходими нормативни документи и форми за попълване. Остава обаче тревожната
статистика от 2012 г., че нашият институт е сред последните в класацията по успешно
защитили докторанти в рамките на БАН.
Отчетната година беше по-балансирана откъм конкурси. НАИМ успешно
финализира 2 конкурса, стартирали през 2012 г.: 1 за професор – за нуждите на Секция
за тракийска археология (проф. Д. Гергова) и 1 за главен асистент – за нуждите на
Проблемна група за интердисциплинарни изследвания (д-р Н. Тонков).
През 2013г. бяха напълно и успешно проведени 4 конкурса за заемане на
академични длъжности по археология (специалност 2.2. история и археология): 2 за
професори – за нуждите на Филиала на НАИМ във Велико Търново (проф. К. Тотев) и
за нуждите на нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел
Археология – проф. Х. Вачев); 1 за доцент – за нуждите на Националния исторически
музей (доц. Н. Марков) и 1 за главен асистент – за нуждите на Секция за средновековна
археология (д-р П. Димитров).
В края на годината бяха инициирани два конкурса за главни асистенти както
следва, които ще се проведат през тази година: за нуждите на Секция за тракийска
археология и за нуждите на отдел "Фондове" (Римска епоха).
Успешното протичане на конкурсите в НАИМ за академични длъжности на
вътрешни и външни кандидати се осъществява съобразно ПРАВИЛНИКА за условията
и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности (т.е.
на прилагането на ЗРАСРБ), както и с енергичните усилия на научния секретариат за
подготовката и процедурата по протичане на всеки конкурс.
6. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
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Като иновативна за традиционната активност на НАИМ можем да третираме
дейността ни по стартиралата инициатива на МОМН – програмата за студентска
заетост. По тази програма НАИМ се яви работодател в 3 основни направления: теренна
работа и полева практика за студенти – 7 студенти с ментор доц. д-р Б. Петрунова са
взели активно участие в разкопките на крепостта Урвич; заетост в сферата на музейната
практика – 4 студенти с ментор доц. д-р М. Рехо преминаха успешно стаж в
експозиционните зали и отделите на археологическия музей; активност в сферата на
реконструкция на археологически – 1 студент с ментор д-р П. Пенкова. Равносметката
от това начинание е обнадеждаваща и перспективна с оглед подготовката на млади
кадри за успешно усвояване на спецификата на нашата работа.
Друго иновативно начинание, отново свързано с музейната практика е участието
на НАИМ – БАН в европейската програма „Учене през целия живот”, в рамките, на
която трима млади специалисти от Италия преминаха успешен квалификационен стаж
в НАМ.
7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
7.2. Отдаване под наем на помещения: Тристранен договор между БАН, НАИМ
– БАН и ООД Бавари за наем на кафе-клуб „Музеум” в размер от 7 870 евро месечно.
8. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗВЕНОТО
ЗА 2013 г.
Основната дейност на Националния археологически институт с музей при БАН е
събиране, съхранение, изследване и популяризиране на археологически находки и
материали от миналото на България. НАИМ е юридическа единица и е обособен на
самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.
Наличните средства на НАИМ към 01.01.2013 г. са 2479166 лв.
Към 31.12.2013 г. по сметката на НАИМ са постъпили 3794248 лв., отчетени по
СЕБРА, както следва:
Отчетени по § 24-04
1. От министерства и ведомства
в т. ч. от:
Агенция „Пътна инфраструктура”
Министерство на финансите
Министерство на външните работи
НК Железопътна инфраструктура
Министерство на икономиката
РИМ-Смолян
Община Пещера
Община Велико Търново
Община Созопол
Община Димитровград
Община Тополовград
Община Разлог
Други

2694020 лв.
1074989 лв.
361753 лв.
402833 лв.
17962 лв.
67421 лв.
17223 лв.
14000 лв.
41750 лв.
15000 лв.
64490 лв.
17237 лв.
13493 лв.
10110 лв.
31717 лв.
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3. По договори с български фирми и организации
в т. ч.:
Болкан Минерал Майнинг
Булгартрансгаз
Петекс 96
ПСТ Холдинг
Химкомплект
Газтек АД
Балкан де клаас
ВМЮН
Реставрация ЕАД
РИМ-Смолян
Терна АД
Талмакс ЕООД
Американски научен център
Глобал Риал Естейд
Централ форум
Българска банка за развитие
Дънди Прешъс Челопеч
П и К Груп
АМ Черно море
Други

1423226 лв.
325884 лв.
130760 лв.
64921 лв.
8961 лв.
13340 лв.
83403 лв.
16225 лв.
52018 лв.
19568 лв.
14000 лв.
317031 лв.
57029 лв.
27160 лв.
58330 лв.
32308 лв.
20057 лв.
38949 лв.
43591 лв.
30000 лв.
69691 лв.

4. Приходи от услуги

46690 лв.

5. Други приходи
в т. ч.:
Продажба на книги и списания
Продажба на билети
Такси на докторанти

149115 лв.
23899 лв.
124336 лв.
880 лв.

Отчетени по § 24-05
Наеми

139532 лв.

§ 3701 – внесен ДДС
§ 3702 – внесен данък ЗКПО

43199 лв.
4044 лв.

Отчетени по § 45-01
Дарения от страната

32000 лв.

Отчетени по § 46-01
1. По международни програми
Проект „АРИАДНЕ”

77144 лв.
77144 лв.

Отчетени по § 61-09 – Вътрешни трансфери
Получен вътрешен трансфер от БАН от партида „Развитие”
Преведени на ИИИ-БАН

45710 лв.
51710 лв.
6000 лв.

Отчетени по § 93

4388 лв.
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Разходът, отчетен по СЕБРА е 4 670 324 лв.
Разходите от субсидия от БАН в размер на 966613 лв. и 381929 лв. трансфер за
осигуровки и ДДФЛ/§ 69/, са както следва:
За заплати /§ 01/
Обезщетения по КТ /§ 02/
Охрана на музея /§ 10/
Докторанти /§ 40/
Трансфери за осигуровки /§ 05/

969981 лв.
18723 лв.
132622 лв.
52650 лв.
174566 лв.

Разходът от собствени средства е 3925718 лв.
в т. ч.:
Възнагр. по трудови правоотн. /§02-01/
Възнагр. по извънтр. правоотношения /§02-02/
Помощи на служители/§ 02-05/
Раздадени ваучери за храна /§ 02-05/
Болнични работодател /§ 02-09/
Трансфер за осигуровки /§ 05/
Медикаменти
Научно-изследов. разходи /§ 10-14/
Материали /§ 10-15/
Вода, горива, енергия /§ 10-16/
Външни услуги /§ 10-20/
Текущ ремонт на сградата /§ 10-30/
Командировки в страната /§ 10-51/
Командировки в чужбина /§ 10-52/
Такса смет /§ 10-40/
Застраховка служители на арх. обекти /§ 10-62/
Банкови такси /§ 10-69/
Придобити компютри /§ 52-01/
Придобито друго оборудване /§ 52-03/
Придобит стопански инвентар /§ 52-06/

71813 лв.
1952819 лв.
7000 лв.
29090 лв.
281 лв.
159045 лв.
2434 лв.
50476 лв.
136665 лв.
74586 лв.
666808 лв.
31218 лв.
612308 лв.
36782 лв.
9352 лв.
1792 лв.
21 лв.
23328 лв.
18384 лв.
41516 лв.

Заетият персонал към 31.12.2013 г. е 117 души при планова численост 126.
За правилно и законосъобразно разходване на финансовите средства, през 2013
г. бяха проведени следните процедури по Закона за обществените поръчки/ЗОП/:
- Открита процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП с Решение № 411/13.05.2013 г. с
предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими
имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими
вещи в тях на Националния археологически институт с музей при БАН за срок от 36+3
месеца” на два обекта – централната сграда на НАИМ – БАН, ул. Съборна №2 с
намиращите се в нея музейни ценности и движими вещи и на археологическа
библиотека на ул. „Г. С. Раковски” №149, ет. 2 и 3. Процедурата се проведе в
изискуемите от закона срокове и приключи с решение за избор на изпълнител, което бе
обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. КЗК потвърди Решението
на Възложителя и след изтичане на срока за обжалване пред ВАС, бе сключен
тригодишен договор с избраният изпълнител „Саламандър ДАС” ООД за сумата от 346
104 лева, словом (триста четиридесет и шест хиляди сто и четири лева) без ДДС;
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- Публична покана по реда на глава VIIIа от ЗОП: Този вид процедура по ЗОП е
приложена при отпечатване на изданията на НАИМ–БАН, закупуване на техника и за
изготвяне на проект.
През 2013 г. в регистъра на АОП са обявени девет публични покани за избор на
изпълнител, с които са отпечатани тринадесет издания на обща стойност 36 700 лв. с
ДДС:
- „Археологически открития и разкопки за 2012 г.”;
- Сборник „Василка Герасимова. In Memoriam”;
- Сборник „В чест на Георги Кузманов”;
- Списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 8”;
- Каталог „The everyday life of the Roman legionary on the Lower Danube” (второ
издание)”;
- Сборник „В памет на академик Димитър Петров Димитров”;
- Книга с автор Сирма Александрова „Типология и хронология на керамиката
изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I – VI в.) нa територията
на България” от поредицата Дисертации (том 7);
- Албум с автори Йорка Николау, Зои Хасиоти, Александра Христофориду,
Стела Дрени, Красимира Карадимитрова „Ценностите на Олимпийските игри. От
Олимпия до Пловдив и София. Албум към изложба „Непреходен отпечатък в
историята: Съкровища от гръцки музеи”;
- Сборник „Археологическа карта на Външния град на Плиска”;
- Две брошури „Западна порта на Сердика (на български)” и „Западна порта на
Сердика (на английски)”;
- Два каталога с автор Красимира Карадимитрова „Римляните в земите на
Траките. Експозиция на открито” (на български и на английски език).
При усвояването на средства получени по проекти на НАИМ – БАН
финансирани от Фонд „Научни изследвания” и Оперативна програма на ЕС „ЮИ
Европа 2007 – 2013”, чрез публични покани са избрани доставчици на компютърна и
специализирана геодезическа и фото техника на обща стойност 39 200 лв. без ДДС. При
разходването на средства по проект на НАИМ – БАН, финансиран от Столична
програма „Култура”, е избран изпълнител на технически проект за консервация,
реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на
Сердика” в размер на 49 800 лв. без ДДС.
НАИМ – БАН участва в изготвянето на документацията, провеждането на
процедурата за избор на изпълнител с възложител БАН за изработването на работен
проект за възстановителни работи, укрепване, консервация и реставрация на обект:
„Сграда на Археологическия музей при БАН, б. Буюк джамия”. При изпълнение на
договора бе направено архитектурно заснемане на сградата на археологическия музей с
прилежащите към него сгради, изготвени са подробни планове с количествени
стойностни сметки по отделните части – архитектура, конструкция, ВиК и
художествена украса.
9. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ
През 2013 г. НАИМ традиционно беше издател на 11 научни списания и
поредици:
- Археология;
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- 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 2013 г. излязоха от печат следните издания:
I. Периодика
1. Сп. Археология – кн. 2/2012;
2. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 8;
3. Дисертации – том 7 (Сирма Александрова);
4. Археологически открития и разкопки през 2012 – книга + СД;
5. Известия на АИ – том 41. Сборник в чест на проф. Георги Кузманов.
II. Сборници
1. Сборник в памет на Василка Герасимова – Томова;
2. Сборник в памет на академик Д. П. Димитров.
III. Каталози
език.

1. Всекидневният живот на римския легионер по долен Дунав – на английски

Неминуема е констатацията, че дори сп. Археология забави и наруши ритъма си
на издаване. Фактите са тревожни и налагат сериозно осмисляне и мерки за
стимулиране на публикационната ни дейност, която НЕ Е екстра и лукс, а наше
неизменно задължение като учени, т. е. дейци не само на попрището на усърдната
полева заетост, но и на умствения и съзидателен труд.
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 на
ЦБ – БАН. Изданията са предадени и изпратени в срок. Продължи и дарителската
кампания на археологическа литература, започната през 2012г.
Обновеният сайт на НАИМ убедително доказа предимствата на модерния
дизайн, лесната навигация и грижливата поддръжка, която дължим на нашия колега К.
Чукалев. Сайтът, който представя едно по-авангардно лице на нашата институция,
редовно се обновява с данни – нормативни документи на НАИМ, годишните
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археологически отчети, конкурси, проекти, новини, текущи събития. Не закъсняха и
положителните резултати, за което е особено красноречива следната статистика:
- През 2013 г. уебсайтът на НАИМ при БАН е посетен 54 952 пъти (227 091 са
показаните страници, а 29 745 са посетителите), което представлява 22,17 %
увеличение спрямо предходната година и над 120 % спрямо 2011 г. Новите посетители,
които посещават уебсайта за първи път са 48,2 %. Най-голям брой от посетителите са
от България – 84,35 %, останалите посещения са 1,66% от Германия, 1,47 % от САЩ,
1,45 % от Великобритания, 1,23 % от Франция и т. н.;
- През 2013 г. на сайта бе представена информация за различни събития,
конкурси и резултати от научната дейност на НАИМ при БАН, като броят им
приближава 100. На заглавната страница редовно се отразяваха, в анимиран банер,
големите предстоящи събития, която информация е убедителна индикация за
посетителите, че сайтът е актуален, модерен и може да бъде надежден източник на нова
информация. Беше доизградено и „човешкото” представяне на НАИМ – БАН – с ясна и
осъвременена информация за професионалната компетентност и данни за контакт на
голяма част от служителите на НАИМ и т. н.;
- Съвсем отскоро в сайта има обособена директория наречена „докторанти”,
която съдържа всички важни нормативни документи относно докторантските програми
и индивидуалните планове на докторантите от НАИМ, както и актуална справка за
техния статут. Надяваме се, че с възможностите за максимална информираност от
страна на докторантите и техните научни ръководители, процедурите по изпълнението
на докторските програми ще бъдат инициирани от самите тях.
ПРЕПОРЪКИ:
Тъжно е, но е факт, че всички препоръки от предходния отчетен период са
напълно актуални... Нека ги повторим с надеждата, че в близко бъдеще списъкът им ще
бъде редуциран или най-малкото – променен.
Освен положителния финансов и медиен ефект, като цяло може да се
констатира, че мощната полева кампания през 2013 г. и дълговременна заетост на
учените с теренна работа се оказват затормозяващи по отношение на последващото
„кабинетно” обработване, осмисляне и публикуване на материала. Занижената ни
публикационна активност и присъствие на националния и международен „пазар на
идеи и интелектуални продукти” е основната слабост на нашата колегия. Затормозява
се до известна степен и редовното 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 и стратегически приоритети на институцията. Инфраструктурните
проекти, колкото и да са полезни за финансовата стабилност на институцията ни, не
могат да представляват и да изчерпят стратегията ни за висококачествен труд на всички
нива на научното изследване. В избистрянето на такава дългосрочна и неподлежаща на
девалвиране стратегия би следвало да фокусираме усилията и плановете си. В този
аспект им много за осмисляне и вършене... и не на последно място – опитът престижът
на професията ни да не бъде накърнен от непремерени медийни и пропагандиращопопуляризаторски начинания.
Относно текущата ни работа могат да се формулират следните препоръки:
- Активизиране на учените в публикационната дейност с цел да се възстанови
регулярността в издаването на изконните ни периодични списания;
- 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... дотогава – по-активно публикуване на учени от НАИМ в спектъра
реферирани 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 би следвало има своя страница, отразяваща чрез
резюмета съдържанието на хартиеното тяло. По-гъвкаво използване на възможностите
на електронното публикуване – в този смисъл изоставаме от всеобщата и необратима
тенденция да предоставяме текстовете на периодичните ни издания в PDF формат на
сайта ни, или в специални директории;
- Акцент върху обстойно публикуване на резултатите от полевата ни работа и
увеличаване броя на стойностните монографични трудове. Ако се запитаме колко
осезаеми са резултатите от мащабните ни спасителни разкопки, ще осъзнаем, че
статистиката е подтискаща – освен безценното ни издание АОР, изложбата за полевия
сезон с придружаващ каталог... какво друго остава извън музейните фондове?!;
- Съживяване дейността на секциите с повече научен диалог и професионални
дискусии. Секциите и отделите са средоточието от индивиди, които би следвало да
изработват колективна визия за кадровото и научно развитие на съответното звено.
Формалното администриране на кадри и задачи не е оптималната опция за екипност и
професионализъм;
- 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;
- В сферата на музейната дейност, която се отчита по критериите на БАН като
художественотворческа, а ние я наричаме научно-приложна, може да се желае помащабно навлизане на дидактични и интерактивни методи, което би направило музея
ни по-атрактивен и посещаван.
10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪСТАВ НА ЗВЕНОТО
СПИСЪК НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАИМ – БАН
Алексей Милков Гоцев, доцент, д-р
Анелия Атанасова Божкова, доцент, д-р
Бистра Кирилова Божкова, доцент, д-р
Бони Райкова Петрунова, доцент, д-р
Валери Драганов Григоров, доцент, д-р
Васил Атанасов Николов, професор, д. и. н.
Венцислав Николов Динчев, доцент, д-р
Гергана Ангелова Кабакчиева, доцент, д-р
Дочка Иванова Владимирова-Аладжова, доцент, д-р
Евгения Николаева Генчева, доцент, д-р
Живко Тончев Аладжов, доцент, д-р
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Иван Йорданов Йорданов, професор, д. и. н.
Константин Иванов Дочев, доцент, д-р
Константин Тотев Тотев, доцент, д. и. н.
Кръстина Минчева Панайотова, доцент, д-р
Людмил Фердинандов Вагалински, доцент, д-р
Мария Рангелова Гюрова, доцент, д-р
Мария Рехо-Бумбалова, доцент, д-р
Милена Димитрова Тонкова, доцент, д-р
Николай Димитров Овчаров, доцент, д. и. н.
Павел Петков Георгиев, доцент, д-р
Христо Димитров Попов, доцент, д-р
Сергей Борисов Торбатов, доцент, д-р
Стефан Цветков Александров, доцент, д-р
Явор Димитров Бояджиев, доцент, д-р
Научният съвет е избран на заседание на ОС на учените от НАИМ – БАН от
26.10.2011 (протокол 15) и до момента има една промяна: с решение на ОС на НАИМ –
БАН (протокол 2) от 7.03.2013 г. от състава на НС е освободен проф. дин Румен
Теофилов Иванов и на негово място е избран доц. д-р Христо Попов.
11. ПРАВИЛНИКЪТ НА ЗВЕНОТО НЕ Е ПРОМЕНЯН ОТ ВИДА,
ИЗПРАТЕН В БАН ПРЕЗ 2011 Г.
Цялостният отчет на НАИМ – БАН е представен, обсъден и приет на ОС на
учените от НАИМ – БАН на 23.01.2014 г.
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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 М. Гюрова, 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 Мария Гюрова (научен секретар на НАИМ)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Замeстник-ръководител на сондажно проучване в пещерата Бели мел, община Видин
(01 – 07.08.2013).
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”:
- От обект Иваново, Шуменско; разкопки 2013 с ръководител д-р С. Венелинова;
- От обект Бъзовец, Русенско; разкопки 2013 с ръководител Д. Чернаков.
Резултатите от обработката на двете халколитни колекции са подготвени за отчетната
сесия на СП и респективно за публикация в АОР за 2013.
- от обект Козарева могила, Бургаско; разкопки 2012 и 2013 с ръководител доц. д-р П.
Георгиева. Проучването на ансамбъла от 2013 г. е осъществено в базата в Каблешково в
периода 17 – 23.09.2013.
Резултатите за 2012 г. бяха докладвани на отчетната сесия през 2013 в СП, а
резултатите от анализа на материала от 2013 г са подготвени за отчетната сесия на СП и
респективно за публикация в АОР за 2013 г.
2. Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха:
- Пилотно проучване на ансамбъл от обект Попска могила, Плевенско с ръководител Г.
Иванов;
- Анализ на кремъчна колекция от обект №4 по АМ „Хемус” (км345+380 – км 345+440),
разкопки 2012 с ръководител Я. Иванов.
3. Обработка 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.
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4. Обработка на кремъчни колекции от теренно издирване на археологически обекти по
трасето на газопровод Южен поток (проект Южен поток на НАИМ) с ръководител А.
Аладжов, съхранявани в археологическата база в Плиска.
5. Проучване кремъчни находки от средновековните разкопки в Плиска, осъществено в
базата в Плиска в периода 26.08 – 3.09.2013.
6. Работа върху кремъчните колекции от раннопалеолитни обекти от Таманския п-в,
открити от проф. В. Е. Щелинский: Кермек. Трасологично/функционално проучване
през юни 2013 г. в Института по история на материалната култура Санкт Петербург (в
рамките на посещение по ЕБР на ниво БАН – РАН в периода 2 – 10 юни 2013.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Втора докторантска конференция „Проучвания на културно-историческото
наследство: предизвикателства и перспективи”, 28-29.11.2013 г., НАИМ – БАН, София.
Главен организатор и модератор на конференцията; доклад на тема: Холоценски
кремъчни ансамбли от България: диахронен анализ и диагностични форми;
- LII НАК, 28.31.05.2013, Хисаря. Доклад на тема: Издирване на археологически
обекти, асоциирани с местонаходища на флинт в Северна България.
б) В чужбина
- 20th Neolithic Seminar on ‘The transition to farming in Eurasia: Changing Interpretative
paradigms’, 8-9 November, Ljubljana, Slovenia. Session Moderator; cо-author presentation
(with. Prof. C. Bonsall): „Pre-Neolithic in Bulgarian perspective: absence vs evidence?”;
- 19th EAA Annual Meeting, 4 – 8 September 2013, Pilzen, Czech Republic. Presentation:”A
particular Neolithic toolkit from Bulgaria: raw material, techno-typological and functional
connotations”;
- 5th Arheoinvest Symposium „Stories Written in Stone”, 20 – 24 August 2013, Iasi, Romania.
Member of the Scientific Committee of the symposium and contributor with paper „A
distinctive type of flint in Early Neolithic Balkans: Balkan flint’ in Bulgarian context” and coauthor poster (with. P. Andreeva and E. Stefanova) „Flint raw materials and artifact from NE
Bulgaria: a combined petrographic and LA-ICP-MS study”;
- 78th SAA Annual Meeting), April 3 – 7, 2013, (Honolulu, Hawaii, USA). Со-author
presentation (M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova): „Experimental approach to
prehistoric drilling and bead manufacturing”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova. Approaching prehistoric skills:
experimental drilling in the context of bead manufacturing. – Be-JA, 2, 2013, 201-221, ISSN
1314-5088;
- M. Гюрова. Пети археоинвест симпозиум: „Истории от камък”, Международен
симпозиум за кремък и други обработвани материали, 20-24 август 2013, Яш, Румъния.
– Be-JA, 2, 2013, 351-356, ISSN 1314-5088.
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2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- M. Gurova. Tribulum inserts in ethnographic and archaeological perspective: case studies
from Bulgaria and Israel. – Lithic Technology, 2013, 38/3, 179-201, ISSN 0197-7261.
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
D. Borić, C. A. I. French, S. Stefanović, V. Dimitrijević, E. Cristiani, M. Gurova, D.
Antonović, E. A. Allué, D. Filipović. Late Mesolithic lifeways and deathways at Vlasac
(Serbia). Journal of Field Archaeology 2014, 39/1, ISSN 0093-4690.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Атанасов, И. Гацов, М. Гюрова, П. Неделчева. Кремъчни артефакти от селището от
късната бронзова епоха на Големия остров в дуранкулашкото езеро, Североизточна
България. Състояние на проучванията. – Годишник на Департамент Археология, VII,
София, 2012, 48-67, ISBN 978-954-535-748;
- М. Гюрова. Кремъчни артефакти от издирванията на археологически обекти по
трасето на газопровод „Южен поток”. – АОР през 2012. София 2013, 602-605, ISSN:
1313-0889;
- М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, Х. Киселинов. Издирвания на археологически
обекти в област Русе (общини Две Могили, Бяла, Иваново, Ветово, Борово и Русе). –
АОР през 2012. София 2013, 525-527;
- М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, Х. Киселинов, Б. Матева, Д. Дилов. Издирвания
на археологически обекти в област Разград (общини Разград, Кубрат, Исперих и Цар
Калоян). – АОР през 2012. София 2013, 527-530;
- С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, Л. Христова, Б. Гяурова, Ж. Македонска, Е.
Анастасова, Е. Маринова, Дж. Ходжкинс, Кр. Милър, Д. Страйт. Археологически
проучвания в пещерата Магура. – АОР през 2012. София 2013, 34-37;
- Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила до с. Бъзовец,
община Две Могили. – АОР през 2012. София 2013, 64-67;
- С. Венелинова, М. Гюрова, Н. Карастоянова. Археологически разкопки на
халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско. – АОР през 2012. София
2013, 69-71.
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 2013 г.
- M. Gurova. Towards the Meaning of Flint Grave Goods: A case study from Bulgaria. - In:
A. Comsa, C. Bonsall, L. Nikolova (eds.). Facets of the Past. The Challenge of the Balkan
Neo-Eneolithic (Proceedings of the International Symosium Celebrating the 85th Birth
Anniversary of Eugen Comsa, 6 – 12 October 2008, Bucharest, Romania). Bucharest, 2013,
375-393.
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
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- М. Gurova, in press. „Cereal polish”: diagnosis, challenge or confusion. Proceedings of the
Use-wear analysis congress, 10 – 12.10.2012, Faro, Portugal, Cambridge University Press.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на проекта на НАИМ и Институт Истории Материальный Культуры,
РАН (Санкт Петербург) „Древние пути заселения Европейского континента:
миграционные процессы через Приазовье и Балканы. Характеристика индустрий и
развитие культурного обмена между человеческими группами”. В рамките на проекта:
посещение на М. Гюрова по ЕБР в Санкт-Петербург в Института по история на
материалната култура – РАН (2 – 11.06.2013); посрещане и отговаряне за изпълнението
на научната програма по пребиваването в България на проф. д. и. н. В. Е. Щелинский
(20 – 30.07.2013);
- Член на българо-сръбски проект по ЕБР: „Archaeological cultures on the territory of
Bulgaria and Serbia („Археологически култури на територията на България и Сърбия”.
в) Участие в проекти в чужбина
- 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, а от 2013
– член на Управителния съвет;
- От 2005 редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на NIAS
(Нидерландски институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към
Нидерландската кралска академия за изкуства и науки;
- Член на ръководството на 2 комисии на UISPP: от 2006 на международна комисия:
Neolithic Civilizations of the Mediterranean and Europe (President: Marie Besse); от 2013 на комисията Functional Studies of prehistoric artefacts and their socio-economical
inferences on past societies (President: Natalia Skakun);
- 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
- 12.11.2013 – лекция в рамките на лекторията на Американския научен център в София
на тема ”Balkan Valley Project II: Excavation at Magura Cave”;
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- 10.06.2013 – лекция в ИИМК-РАН, Санкт-Петербург на тема „Трасология: от
конкретных проблем к общим тенденциям”;
- 12.03.2013 – лекция в рамките на лекторията на Американския научен център в София
на тема” Prehistoric Flint Assemblages from Bulgaria: Raw Material and Diagnostic
Features in Diachronic Perspective”.
4.3. Организирани школи или семинари
- Организатор на Втората докторантска конференция „Проучвания на културноисторическото наследство: предизвикателства и перспективи”, проведена под
патронажа на ЦО-БАН на 28-29.11.2013 в НАИМ – БАН;
- Отговорник за изпълнението на научната програма на д-р Сара Кура (лектор в НАИМ
– БАН по програма ЕРАЗЪМ – мобилност на лектори към БАН). Организиране на
цикъл лекции в залата на НАИМ – БАН (24 – 27.09.2013).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния Съвет на НАИМ – БАН;
- Ръководител на работна група „Култура и иновации” към Експертен съвет за наука,
технологии и иновации към Кмета на Столична община;
- Член на Националната листа на НАОА (Национална агенция за оценяване и
акредитация) към Министерски съвет;
- Член на научно жури за избор на главен асистент за нуждите на отдел Експозиции
(НАИМ – БАН) – 16.02.2012;
- Председател на работна група по книгоиздателската дейност на НАИМ;
- Член на научно жури за провеждане на кандидат-докторантски изпит за нуждите на
СП, НАИМ – БАН (4.12.2013).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Представена писмена рецензия на книга (в качеството на външен рецензент): Josip
Šarić, 2013. Artefakti od okresanog kamena starijeg i srednjeg neolita na tlu Srbije. Beograd,
2013;
- Писмени рецензии (в качеството на външен рецензент) за статии за книгата под печат
„Proceedings of the Use-wear Аnalysis Congress, 10 – 12.10.2012, Faro, Portugal”,
Cambridge University Press.
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 Bе-JА (Bulgarian e-journal of Archaeology, българско електронно
списание за археология);
- Главен редактор на електронната поредица Отчет на НАИМ (от 2010);
- Член на редколегията на поредицата Разкопки и проучвания;
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- Член на редколегията на Studia Praehistoriсa.
б) В чужбина
- Член на редколегията (рецензент) на електронното списание Hаemus, Skopje;
- Член на редколегията на JLS (Journal of Lithic Studies).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 10.05.2013 – лекция в НАИМ – БАН по повод Bulgarian NIAS Day – годишна среща на
българските учени, специализирали в Холандския институт за академични изследвания
в социалните и хуманитарните науки (NIAS – The Netherlands Institute for Advanced
Studies in the Humanities and Social Sciences) на тема „Example of Archaeological
Experimentation: Prehistoric drilling and bead manufacturing”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ – БАН;
- Член на Директорски съвет към НАИМ – БАН.
доц. д-р Крум Бъчваров (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителното проучване на археологическия обект при Нова Надежда,
община Хасково (по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград, в участък
от км 245+280 до км 245+420). Продължителност: 03/09-30/11/2013 г. Финансиране: по
договор между НАИМ – БАН и Терна АД. 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”;
- Заместник-ръководител на археологическото проучване на праисторическия
солодобивен комплекс Провадия-Солницата. Продължителност: 10 дни (август 2013).
Финансиране: проект към МК. Към проект на СП „Материална и духовна култура на
халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на колекции артефакти, фото- и графична
праисторическия обект при Воден, община Димитровград.

документация

от

1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- 52 Национална археологическа конференция в Хисаря, 28 – 31.5.2013.
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- Член на организационния комитет на Хумболтова конференция „National Policies in
Support of Research Excellence”, проведена 05-07/12/2013. Модератор на кръглата маса
„Importance of excellence in research and successful national policies for its support”.
Доклад (в съавторство с гл. ас. д-р Петя Пенкова): Whither Archaeological Science in
Bulgaria: An assessment of bioarchaeological and archaeometric research, and archaeological
restoration.
б) В чужбина
- Съорганизатор (с В. Бекер и Х. Шварцберг) на сесията „Bodies of Clay – On prehistoric
humanized pottery” на 19-та годишна конференция на Европейската асоциация на
археолозите в Пилзен, Чехия (04 – 08.09.2013).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Бъчваров, К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, П. Лещаков, Г. Кацаров, Д.
Илиева, Н. Николова, Н. Тонков, С. Витезович, С. Танева, Ц. Попова. Праисторически
обект при с. Воден, общ. Димитровград (АМ „Марица”, ЛОТ 2, км 43+350 до км
43+750). – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 62-64,
ISSN: 1313-0889;
- В. Николов, П. Лещаков, М. Люнчева, К. Бъчваров, Н. Христов, С. Трифонов, Й.
Паринова, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова, Т. Малтер, Й. Илиева, Е.
Анастасова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата през 2012 г. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 78-80, ISSN: 1313-0889;
- К. Бъчваров. Harald Haarmann. Indo-Europeanization – day one. Elite recruitment and the
beginnings of language politics. (Eurolinguistische Arbeiten, 6). Harrassowitz: Wiesbaden,
2012. ISSN 1613-1118; ISBN 978-3-447-06717-1; 174 pp. – Археология, 2012, 2, 120-123,
ISSN 0324-1203 (рецензия).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- K. Bacvarov. Malak Preslavets Revisited: The early Neolithic burials. – A. Anders, G.
Kulcsár (eds.). Moments in time. Papers presented to Pál Raczky on his 60th birthday.
(Ősrégészeti Tanulmányok / Prehistoric Studies 1) Budapest, 2013, 29-34, ISBN 978-963236-346-2.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител на проекта „Археогенетика на праисторията и протоисторията в
България”. Партньори: НАИМ – БАН и Факултет по хуманитарни и естествени науки,
Университет „Станфорд”. През отчетната година е направен физико-антропологически
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анализ на човешки скелети от праисторически обекти. Подготвен е план за взимане на
проби от скелетните останки, което ще се извърши през януари 2014.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Европейска асоциация на археолозите, редовен член;
- Институт по археомитология, асоцииран член.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Праисторическа археология,
упражнения, 60 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Теренна практика на студенти: 5 от СУ, 1 от ВТУ, 1 от НБУ.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- 2 рецензии на бакалавърска дипломна работа на студенти от ПУ „Паисий
Хилендарски”;
- Рецензия на бакалавърска дипломна теза на студент от НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Експертна комисия по чл. 158а от ЗКН 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;
- Член на научни журита в 2 конкурса за редовни докторанти в НАИМ – БАН през
учебната 2013-2014 г. (04/12/2013).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на сп. Археология;
- Секретар на редколегията на Studia Praehistorica.
б) В чужбина
- Член на редколегията на Acta Terrae Septemcastrensis;
- Член на редколегията на Studii de Preistorie.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Участник в изложбата „Българска археология 2012 г.” с експонати и постер.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция за праисторическа археология;
- Член на Дирекционния съвет на НАИМ – БАН.
гл. ас. д-р Виктория Петрова (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на аварийни археологически проучвания на УПИ-І-20056 до
с. Хаджидимитрово, Ямболско – 02.01 – 17.01.2013 г. Финансиране: ПЕТЕКС-96
ЕООД;
- Съръководител на спасителни археологически проучвания на къснонеолитен обект в
м. Хауза до с. Капитан Андреево, по трасето на АМ Марица – 01.04-31.07.2013 г.
Финансиране: проект на Министерство на финансите и Световната банка;
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на УПИ – І-20043 до с.
Хаджидимитрово, Ямболско – 08.08 – 24.08.2013 г. Финансиране: ПЕТЕКС-96 ЕООД;
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на УПИ – І-20055 до с.
Хаджидимитрово, Ямболско – 26.08 – 08.09.2013 г. Финансиране: ПЕТЕКС-96 ЕООД.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков, М. Люнчева, Г. Самичкова, С.
Терзийска-Игнатова, К. Бояджиев, Н. Христов. Спасителни археологически проучвания
в м. Хауза, до Капитан Андреево, Свиленградско. – В: Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София, 2013, 60-62.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научен ръководител на бакалавърска теза на студент от НБУ, защитена на 09.09.2013
г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на комисия за приемане на археологическите проучвания на селищна могила
Юнаците, Пазарджишко.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на сборник в памет на Лиляна Перничева.
проф. д. и. н. Васил Николов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Съръководител на спасителното проучване на пра- и протоисторическо светилище (от
късния неолит и желязната епоха), както и част от Via diagonalis в м. Хауза край
Капитан Андреево до Свиленград. Продължителност: 4 месеца (към проект
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Ръководител на проучването на тел Солницата край Провадия. Продължителност: 2
месеца (към проект „Материална и духовна култура на халколита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров”);
- Ръководител на проучването на раннонеолитното селище Слатина в София.
Продължителност: ок. 2 месеца (към проект „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
- Национална археологическа конференция, Хисар, май 2013. Доклад: „Археологически
проучвания на Провадия-Солницата през 2012 г.”;
- Национална научна конференция „Градът в българските земи (по археологически
данни)”, Шумен, 31.10 – 1.11.2013 г. Доклад: „Праисторическият градски център
Провадия-Солницата”;
- Кръгла маса „Традиционни занаяти в Странджа и Черноморието”, Ахтопол, 1 –
3.11.2013 г.;
- Международен Хумболтов симпозиум „National Policies in Support of Research
Excellence”, Sofia, 05 – 07.12.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- В. Николов. Праисторически градски център през V хил. пр. Хр. в контекста на
Западното Причерноморие: Провадия-Солницата. – Археология, 2013, 1, 7-21, ISSN
0324-1203.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- В. Николов. Халколитни обредни ямни комплекси. – В: Сборник в памет на академик
Д. П. Димитров. София, 2013, 17-22, ISBN 978-954-9472-22-6;
- В. Николов, П. Лещаков, М. Люнчева, К. Бъчваров, Н. Христов, С. Трифонов, Й.
Паринова, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова, Т. Малтер, Й. Илиева, Е.
Анастасова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата през 2012 г. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 78-80, ISSN: 1313-0889;
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков, М. Люнчева, Г. Самичкова, С.
Терзийска-Игнатова, К. Бояджиев, Н. Христов. Спасителни археологически разкопки в
м. Хауза до Капитан Андреево, Свиленградско през 2012 г. – В : Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 60-62, ISSN: 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител от българска страна на българо-сръбски проект за проучване на древните
култури в централнобалканската зона (по договор със САНУ).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член-кореспондент на Центъра за археология и културна история на Черноморския
регион в Хале, Германия;
- Член-кореспондент на Австрийския археологически институт във Виена, Австрия;
- Почетен член на Института по археомитология в Себастопол, САЩ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища в България и БАН
4.1.1. Лекции
- „Късна праистория на българските земи”, 30 часа, пролетен семестър на учебната
2012/2013 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2013/2014 г. – бакалавърска програма в
ПУ „Паисий Хилендарски”.
4.1.2. Дипломанти и лятна практика на студенти
- 2 дипломанти в ПУ „Паисий Хилендарски”;
- Лятна практика на 3 студенти от ПУ „Паисий Хилендарски”, 2 студенти от НХА;
„Николай Павлович”, 2 студенти от НБУ – София, 3 студенти от СУ „Св. Кл.
Охридски”.
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4.1.4. Научно ръководство на докторанти
- 1 докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член и председател на НС на НАИМ;
- Член на СЕСОНКЦ към Министъра на културата;
- Екзаминатор в комисия за докторантски изпит по специалността във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”;
- Председател на 2 комисии за кандидат-докторантски конкурси в НАИМ;
- Член и председател на комисия за държавен изпит по археология в ПУ „Паисий
Хилендарски”;
- Член на комисия на Община Провадия за избиране на сграда за бъдещия „Музей на
солта” в града;
- Член на комисия за приемане резултатите от спасителни разкопки край Нова Надежда,
Димитровградско.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Концепция за създаване на „Музей на солта” в Провадия.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на списание Археология, издание на НАИМ;
- Главен редактор на годишника Studia Praehistorica, издание на НАИМ;
- Член на редколегията на списание История, издание на Министерството на
образованието и науката;
- Научен редактор на книгата на П. Калчев „Двуетажна раннонеолитна постройка в
селищна могила Окръжна болница в Стара Загора. Ст. Загора, 2013”.
б) В чужбина
- Член на редколегията на годишника Старинар, издание на Археологическия институт
в Белград, Сърбия;
- Член на Редакционния комитет на SCIVA – Букурещ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за няколко телевизионни канала – btv, Канал 1, Черно море, СКАТ,
Европа, Нова телевизия, интервюта за информационни агенции – Фокус, БТА,
Медиапул и др., интервюта за радиостанции – Националното радио (трите програми),
Радио Варна, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, интервюта за всички централни (вкл.
Стандарт) и много регионални вестници, пресконференции в Капитан Андреево,
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Провадия и София. Съдействие за подготвянето на: статии за Провадия-Солницата,
публикувани в широко разпространяваните по света научнопопулярни списания
Archaeology (Ню Йорк) и Current World Archaeology (Лондон); информативен репортаж
за същия обект, излъчен по италианската Рай 3; годишния календар за 2014 г. на
Солвей-Соди, Девня, посветен на Провадия-Солницата. Участие в подготовката на
филм за разкопките до Капитан Андреево, излъчван многократно в мрежата на
Булсатком;
- Лекция пред Ротари-клуб – Пловдив „Първата европейска цивилизация и
проучванията на Провадия-Солницата” – окт. 2013 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Управителния съвет на БАН.
доц. д-р Явор Бояджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически разкопки на селищна могила Юнаците. Времетраене 1
месец (към проект на СП „Материална и духовна култура през халколита в българските
земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Научен консултант на разкопките на с. м. Иваново (научен ръководител д-р Светлана
Кавръкова, РИМ – Шумен). Финансиране – РИМ – Шумен (към проект на СП
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Научен консултант на разкопките на с. м. Бъзовец (научен ръководител Димитър
Чернаков, РИМ – Русе). Финансиране – РИМ-Русе (към проект на СП „Материална и
духовна култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”).
1.2. Други изследователски теми.
- „Варненски енеолитен некропол” – участие в подготовката на каталога за двутомното
издание; работа по документацията за написване на глава „Погребалният обред в
некропола” (към 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
- Национална конференция „Градът в българските земи” – Шумен, 31.10 – 01.11.
Доклад „Селищна могила Юнаците – началото на градоустройството в Европа”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
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2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- M. Kostadinova-Avramova, M. Kovacheva, Y. Boyadziev. Contribution of stratigraphic
constraints of Bulgarian multilevel tells in the prehistory and comparison with
archaeomagnetic observations. – Journal of Archaeological Science, ISSN: 0305-4403.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в
селищното и жилищното устройство. – Bulgarian-e-Journal of Archaeology. – June, vol. 3,
no.1 for 2013;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Проучване на селищна могила Юнаците. –
АОР през 2012 г. София, 2013, 88-90.
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 2013 г.
- Y. Boyadzhiev. The radiocarbon dates from the Varna Eneolithic Cemetery and the problem
of the absolute chronology of the Eneolithic period in Bulgaria. – In: Der Schwarzmeerraum
vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.);
- Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Chalcolithic settlements Varhari and Orlitsa, Eastern
Rhodope Mountains: two models of interaction with the environment – In: Human impact on
natural environment in the neo-eneolithic of South-eastern Europe (Piatra-Neamt, October
24th-26th, 2012);
- K. Boyadzhiev, Y. Boyadzhiev. The Chalcolithic settlement at Varhari: One production and
trade center in the Eastern Rhodope Mountains. – In: Communities in Transition: The
Circum-Aegean Later Neolithic Stages (5000/4800 – 3200/3000 BC). International
Conference. 07 – 09.2013, Athen.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Погребални обреди през неолита и халколита в Югоизточна Европа, 30 часа, НБУ;
- Археология и абсолютна хронология, 30 часа, НБУ.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на двама дипломанти от НБУ и ВТУ.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на докторант в НАИМ – БАН;
- Ръководител на докторант в НБУ.
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4.3. Организирани школи или семинари
- Полево училище: Balkan Heritage Field School „Възход и залез на първата европейска
цивилизация”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на постоянна комисия за инфраструктурните проекти;
- Член на жури за избор на докторанти към секция Праистория – НАИМ – БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на статия на Т. Кънчева-Русева – за ИМЮИБ;
- Рецензия на статия на Т. Дженфезова – за Bulgarian-e-Journal of Archaeology.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на Studia Praehistorica;
- Член на редколегията на Bulgarian e-Journal of Archaeology.
б) В чужбина
- Член на редколегията на списание Studie de Preistorie – Букурещ, Румъния.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в: радиоенциклопедия „Най-ранните градове” на програма „Хр. Ботев” на
БНР; предаване на телевизия NBT – „Забранено за лъжата” – 31.01.2013 (за културноисторическото наследство, археология и магистрали); предаване на телевизия VTV –
11.2012 (за промените в закона за културно-историческото наследство). Интервюта за
телевизия „Телекабел”, радио „Фокус”, вестниците „Стандарт”, „Знаме”,
„Пазарджишка Марица”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Председател на ОС на НАИМ – БАН.
гл. ас. д-р Калин Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
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- Подготовка на разделите за медните и златните находки от Варненския енеолитен
некропол /ВЕН І/, които ще бъдат отделни студии в публикацията на този паметник;
- Попълване на подготвената през предишните години електронна база данни на
златните находки от Варненския енеолитен некропол;
- Статистическа и планиграфска обработка на находките и гробни комплекси по
идентифицираните 5 групи погребални комплекси. Статистическата база данни е
попълнена с данни от керамиката.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Координатор в международен проект Разширяване на Дунавския лимес – Световно
наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав (Danube Limes Brand (DLB); Extension of the
Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube; SEE/D/0307/4.3/X).
Партньори: Университет Виена, департамент по история (Австрия) – водещ партньор,
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
(София) – партньор, Дунавски университет Кермс, Департамент по околна среда,
Център за архитектурно наследство и инфраструктура (Австрия) – партньор, Общински
институт за опазване на културното наследство Братислава (Словакия) – партньор,
Карл Роберт колеж, департамент по туризъм и регионално развитие (Унгария) –
партньор, Провинция Римини (Италия) – партньор, Национален институт за културно
наследство (Румъния) – партньор, Археологически институт, Сръбска академия на
науките (Сърбия) – партньор, Музей на Славония Осиек (Хърватия) – партньор;
- Член на проект по дългосрочен договор (меморандум за 12 години – 2013-2025)
между НАИМ – БАН и Университет Тюбинген за работата в България по проект A 01
„Ресурси и образуването на неравенство. Суровини и комуникационни системи в
праисторическа Югоизточна Европа”, част от Sonderforschungsbereich (SFB) 1070 на
Немския Изследователски Фонд (DFG) „RessurcenKulturen”.
в) Участие в проекти в чужбина
- Участник в проект Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des
Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, 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.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на UISPP;
- Член на ЕAA.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Археологическа фотодокуметация”, СУ, магистърска програма, 45 часа;
- „Ранна праисторическа металургия”, НБУ, магистърска програма, 45 часа.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка на частта за подводното културно наследство в доклада за ОВОС за
газопровода Южен поток, възложител „Южен поток-Транспорт” чрез Геомарин ООД;
- Консултант по археологически въпроси на „Трейс рисорсез” във връзка с тяхното
инвестиционно намерение за добив на злато край Брезник.
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие като представител на АБА в различни работни и координационно групи по
подготовка на промени на законодателство – МК, НС.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на BeJa.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Януари и февруари 2013 г. – заместник на доц. д-р Ст. Иванова като ръководител на
секция Праистория на НАИМ.
ас. Десислава Такорова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участник в спасителни археологически разкопки на обект от късния неолит и
античността в местността „Хауза” до с. Капитан Андреево, Свиленградско – април 2013
г.;
- Участник в археологическите разкопки на селищна могила Юнаците – юли-август
2013 г. Към проекта на Секция за праисторическа археология „Материална и духовна
култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Заместник-ръководител на археологическите разкопки на раннонеолитно селище
Слатина, София – октомври-ноември 2013 г. Ръководител: проф. д. и. н. Васил
Николов.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по докторската ми дисертация „Раннонеолитната култура в долината на река
Струма и Софийското поле в контекста на връзките й с Анатолия”.
специалист Иван Вайсов
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на геомагнитни и геоелектрически проучвания на неолитно селище
Копривец, с. Копривец, общ. Бяла, област Русе. (Към проект на СП „Материална и
духовна култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския
полуостров”);
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на неолитно селище Копривец,
с. Копривец, общ. Бяла, област Русенска. (Към проект на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Ръководител на геомагнитни и геоелектрически проучвания на неолитно селище
Извор разположено в землището с. Бърложница, Софийска област, община Сливница,
местност Николино поле/Големите ниви (обект 10 от междусистемната газова връзка
България – Сърбия). (Към проект на СП „Материална и духовна култура на неолита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров”). Проучванията са в рамките
на проекта „Екологичните кризи в България през холоцена – VІІ – ІІІ хил. пр.Хр.”.
Партньори: Институт за балканистика с център по тракология „проф. Ал. Фол” – БАН
(София) и Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София). Ръководител проф. д. и. н. Кирил Йорданов, координатор Иван
Вайсов. Времетраене: 5 години, 2009 – 2011 и 2013 – 2014 г.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект ДО 02-276/18.12.2008 г. „Струмският път, трансмисия на контакти
между Егея и Балканите през праисторията”. Партньори: Национален археологически
институт с музей при Българска академия на науките (София) и 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.;
- Работа по тема „Спондилусът на Балканите през праисторията, средство за културен
обмен” (Spondilus of the Balkans in prehistory, a means for cultural exchange);
- Обработка на раннонеолитните материали от неолитното селище Копривец с оглед
подготвяне на обобщителна студия за разкопките в Копривец (Към проект на СП
„Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Работа по тема „Технология на керамичното производство през неолита” (Към проект
на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”);
- Обработка на научни данни и подготвяне за отчет през 2012 и публикация в АОР за
2012 на резултатите от геофизичните изследвания (ел. сондиране) на неолитното
селище Курт Орман;
- Обработка на научни данни и подготвяне за отчет през 2012 и публикация в АОР за
2012 на резултатите от геофизичните изследвания (геомагнетика и ел. сондиране) на
неолитното селище Курило-Кременица (Към проект на СП „Материална и духовна
култура на неолита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”);
- Обработка на научни данни и подготвяне за отчет през 2012 и публикация в АОР за
2012 и Durankulak, Band III на резултатите от геофизичните изследвания в района на
Дуранкулашкото езеро;
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- Работа по координация, окомплектоване, предпечат и др. и предаване за печат на том
III от поредицата DURANKULAK.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в „LII Национална археологическа конференция” – в град Хисаря, 2013.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- I. Vajsov, G. Mavrov, H. Todorova, Das hellenistische Höhlenheiligtum der Gottheit
Kybele. – In: H. Todorova (ed.). Durankulak, Band III, 2013, 35 – 50;
- I. Vajsov. Die archäologische Lokalität Durankulak Forschungsergebnisse 1974–2007. – In:
H. Todorova (ed.). Durankulak, Band III, 2013, 13 – 20;
- I. Vajsov, P. Zidarov, K. Velkovski, H. Angeliva, V. Draganov. Geoarhaeological Surveys
in the Durankulak Region. – In: H. Todorova (ed.). Durankulak, Band III, 2013, 201 – 208.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- И. Вайсов, М. Класнаков, В. Драганов, П. Зидаров. №11. Неолитно селище Курт
Орман (геофизични изследвания). – АОР за 2012, София 2013, 53–55, ISSN: 1313-0889;
- И. Вайсов, П. Зидаров. №10. Праисторическо селище Курило-Кременица. – АОР за
2012, София 2013, 50-53, ISSN: 1313-0889;
- И. Вайсов, П. Зидаров, К. Велковски, Хр. Ангелова, В. Драганов. №60.
Геоархеологически проучвания край Дуранкулак. – АОР за 2012, София 2013, 605-608,
ISSN: 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участник в полско-словашки проект „Спондилусът на Балканите през праисторията,
средство за културен обмен” (Spondilus of the Balkans in prehistory, a means for cultural
exchange).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Гръцкото археологическо дружество.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
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- Лятна практика на 3 студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев” и 1 докторант
от ВТУ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на проект ДИД 02/26/17.12.2009 г., финансиран от ФНИ;
- Координатор на проект ДТК 02/57/17.12.2009 г., финансиран от ФНИ.
специалист Татяна Стефанова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на къснонеолитни материали от обект „Средновековно селище и некропол
в м. Бялата вода, с. Златна ливада км 19+900 – 20+250”, Чирпанско, по трасето на АМ
Марица (август). Към проект на СПА „Материалната култура през неолита в
българските земи”;
- Участие в заключителния етап на проект „Балкани 4000”. Ръководител: д-р Зои
Цирцони, Laboratory of Archaeology and Sciences of Antiquity (UMR 7041), Нантер,
Париж (под печат).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 52 НАК в Хисаря, 28 – 31.05.2013 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участник в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ – БАН и Съвет за
археология на САНИ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на Археологически открития и разкопки през 2012 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам.-научен секретар на НАИМ – БАН от 01.02.2013 г.
специалист Петър Лещаков
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на теренно археологическо издирване в Медни рид, община Созопол.
Към проекти на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в
контекста на Балканския полуостров” и „Материална и духовна култура на халколита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 07.04.2013 – 14.04.2013 г.;
- Ръководител на геофизично проучване на обект Гармица, Черноморец. 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” – 15.04.2013 – 20.04.2013 г.;
- Ръководител на теренно археологическо издирване в Сектор 7 по трасето на
газопровод Южен поток (общини Ветрино, Провадия, Аврен, Белослав и Варна). 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” – 21.11.2013-28.11.2013 г.;
- Съръководител (с гл. ас. д-р Живко Узунов, НБУ) на теренно археологическо
издирване на територията на гръцкия полис Месамбрия, общини Несебър и Поморие.
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” – 07.10.2013-24.10.2013 г.;
- Заместник-ръководител на спасителното археологическо проучване на
праисторически обект в м. Хауза, Капитан Андреево, община Свиленград. Към проекти
на СП „Материална и духовна култура на неолита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров” – 01.04.2013 – 30.07.2013 г.;
- Заместник-ръководител в теренното археологическо проучване на Тел ПровадияСолницата. Към проект на СП „Материална и духовна култура на халколита в
българските земи в контекста на Балканския полуостров” – 05.08.2013 – 30.09.2013 г.;
- Заместник-ръководител на теренно археологическо издирване в община Аврен. 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” – 01.10.2013-06.10.2013 г.
1.2. Други изследователски теми
- Участник в проект „Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и
топографско изследване”, договор ДФНИ-К01/0010 от 29 ноември 2012 г.;
- Обработка на археологически материали от обект Аклади чеири, Черноморец през
2008-2009 г. Подготовка на предварителна публикация. Созопол 01-20.11.2013 г.;
- Осъвременяване на информация в АИС АКБ по проект „Ариадне” – 250 картона.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 3rd Balkan Early Metallurgy Symposium с доклад на тема: Prehistoric copper
mining and metallurgy in southeast Europe: The case of Rosen ore field. Созопол, 09 –
11.05.2013 г.;
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- Участие в международната конференция „Where are the sites? Research, Protection and
Management of Cultural Heritage” с доклад на тема: Archaeometallurgical research in the
southern Bulgarian Black Sea coast: the site of Akladi Cheiri and the copper deposits of
Medni Rid range. Ахтопол, 05 – 08.12.2012 г. Българо-турски проект „Cross-border
cooperation for capacity development in the field of archaeological heritage”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
П. Лещаков. Издирвания на археологически обекти в зоната на блатото Алепу,
Созопол. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 572-574,
ISSN 1313-0889;
П. Лещаков, А. Конаклиев. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко”, сектор 3, ревизия Е. – В: Археологически открития и разкопки
през 2012 г. София, 2013, 599-600, ISSN 1313-0889;
П. Лещаков, И. Лазаренко, Г. Самичкова, Н. Христов, Й. Паринова, Й. Илиева, С.
Трифонов. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен
поток”, сектор 7. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013,
600-602, ISSN 1313-0889;
П. Лещаков, Г. Самичкова, Н. Христов, Й. Паринова, Й. Илиева. Издирвания на
археологически обекти в околностите на праисторически солодобивен център
Провадия-Солницата. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София,
2013, 530-532, ISSN 1313-0889;
К. Бъчваров, К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, П. Лещаков, Г. Кацаров, Д. Илиева,
Н. Николова, Н. Тонков, С. Витезович, С. Танева, Ц. Попова. Праисторически обект
при с. Воден, община Димитровград (АМ „Марица” ЛОТ 2, км 43+350 до км 43+750). –
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 62-64, ISSN 13130889;
К. Лещаков, П. Лещаков, В. Петрова. Издирвания на археологически обекти в рида
Мечковец, община Минерални бани, Хасковска област. – В: Археологически открития
и разкопки през 2012 г. София, 2013, 549-550, ISSN 1313-0889;
В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков, М. Люнчева, Г. Самичкова, С.
Терзийска-Игнатова,К. Бояджиев, Н. Христов. Спасителни археологически разкопки в
м. Хауза до Капитан Андреево, Свиленградско. – В: Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София, 2013, 60-62, ISSN 1313-0889;
В. Николов, П. Лещаков, М. Люнчева, К. Бъчваров, Н. Христов, С. Трифонов, Й.
Паринова, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова,Т. Малтер, Й. Илиева, Е.
Анастасова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата. – В: Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 78-79, ISSN 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- Th. Rehren, P. Leshtakov, P. Penkova. Reconstructing Chalcolithic copper smelting at
Akladi cheiri, Chernomorets, Bulgaria.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участник в българо-сръбския проект за проучване на древните култури в
централнобалканската зона (по международен договор между САНУ и БАН).
Ръководител: проф. д. и. н. Васил Николов (НАИМ – БАН). Срок: 2010 – 2013 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 международния проект „Chalcolithic Copper Production in Bulgarian Lands”
между UCL Институт за археология, Лондон и НАИМ – БАН като ръководител на
теренните проучвания. Ръководител на проекта проф. Тило Ререн (UCL Qatar);
- Участник в международния проект „Изследване на експлоатация в миналото на
ресурсите на Росенското и Върлибряжкото рудни полета” между Университет
Тюбинген „Еберхард Карл” и НАИМ – БАН, част от проекта на Тюбингенския
университет A 01 „Ресурси и формиране на неравенство. Суровини и комуникационни
системи в праисторическа Югоизточна Европа”, към Sonderforschungsbereich (SFB)
1070 на Немския Изследователски Фонд (DFG) „RessurcenKulturen”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено становище относно границите на праисторически обект в м. Хауза, Капитан
Андреево, община Свиленград.
специалист Елка Анастасова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участник в археологическите разкопки на пещерите Мишин камик и Белимелска (с.
Бели Мел, общ. Чипровци, обл. Монтана) 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), юли-август 2013 г.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на каменни и кремъчни артефакти от къснонеолитен комплекс с ямни
структури в м. Хауза (Капитан Андреево, Свиленградско).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- 52 НАК, Хисаря, 28 – 31.05.2013.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, Л. Христова, Б. Гяурова, Ж. Македонска, Е.
Анастасова, Е. Маринова, Д. Ходжкинс, К. Милър, Д. Страйт. Археологически
проучвания в пещерата Магура. Археологически открития и разкопки през 2012.
София, 2013, 34-36, ISSN: 1313-0889;
- В. Николов, П. Лещаков, М. Люнчева, К. Бъчваров, Н. Христов, С. Трифонов, Й.
Паринова, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова, Т. Малтер, Й. Илиева, Е.
Анастасова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата. – Археологически
открития и разкопки през 2012. София, 2013, 78-79, ISSN: 1313-0889;
- M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova. Approaching prehistoric skills:
experimental drilling in the context of bead manufacturing. – Be-JA , 2, 2013, 201-225, ISSN
1314-5088.
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 2013 г.
- Е. Анастасова. Кремъчни артефакти с малки размери от къснонеолитно ямно
светилище Любимец. – В: Василка Герасимова-Томова. In Memoriam. (ред. М. Манов).
София, 2012, 17 – 22.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участник в проекта между НАИМ и Институт Истории Материальный Культуры,
РАН (Санкт Петербург) „Древние пути заселения Европейского континента:
миграционные процессы через Приазовье и Балканы. Характеристика индустрий и
развитие культурного обмена между человеческими группами”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
б) В чужбина
- Технически редактор на електронното списание Hаemus, Skopje.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- И. д. секретар на Секция за праисторическа археология (до декември 2013 г.).
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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 Милена Тонкова
•
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
- Обработка на археологическите материали, открити по време на археологическите
проучвания през 2009 – 2012 г. 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 20 дни в периода 25-юни15 юли 2013 г. ИМ Чирпан. Към проект на СТА „Проучване на тракийската култура през
късножелязната епоха”.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на монография „Накитите от V – І в. пр. Хр. от колекцията на НАИМБАН”. За тази цел бяха направени цветни фотографии, описание и анализ на 200 накита
от злато и на 50 накита от сребро от колекцията на НАИМ – БАН;
- Подготовка на обобщаващо изследване „Ювелирната мода в колониите от Западното
Черноморско крайбрежие”. Работа по каталожната част, основния текст и
библиографията;
- Подготовка на текст и илюстративен материал на публикацията Adornments of the rich
Thracian princess from Anhialo and the polychrome style of the Middle and Late Hellenism,
за Актите на работна среща, посветена на занаятите (извън керамичното производство),
състояла се през 2102 г. в Лион, Франция;
- Подготовка на презентация, доклад и публикация за участие в Конгреса по тракология
в Търговище, Румъния в периода 9 – 14 септември 2013 г. на тема „The Gold Wreaths
from Thrace”;
- Подготовка на презентация, доклад и публикация за участие в международната
археологическа конференция, посветена на 30 години Секция за тракийска археология
при НАИМ, БАН в периода 22 – 24 ноември 2014 г. доклад на тема: Les parures en or du
Ve s. av. J.-C. de la nécropole de Duvanli: une parure cérémoniale des Odryses?
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Председател на Организационния комитет на конференцията „Тракийска археология:
30 години Секция по тракийска археология при НАИМ – БАН”, която се проведе в
периода 22 – 24 ноември 2013 г. в София;
- Участие с доклад на тема „Резултати от съвместните българо-гръцки проучвания на
обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар в района на
Чирпанските възвишения в периода 2009 – 2012 г.” в Националната археологическа
конференция в Хисар, май 2013 г.;
- Участие с доклад на тема „Относно произхода на меча и златния венец от гробницата
в Голямата Косматка при Шипка”, в Казанлък, 28-29 септември 2013 г.;
- Участие с доклад на тема „Les parures en or du Ve s. av. J.-C. de la nécropole de Duvanli:
une parure cérémoniale des Odryses?” в конференцията „Тракийска археология: 30
години Секция по тракийска археология при НАИМ – БАН”, в София, 22 – 24 ноември
2013 г.
б) В чужбина
- Участие с доклад на тема „The Gold Wreaths from Thrace” в XII Конгрес по тракология
в Търговище, Румъния, в периода 10 – 14 септември 2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Tonkova. Adornments. – In: Valeva, Ju., D. Graninger, and E. Nankov (eds.). A
Companion of Ancient Thrace, Wiley-Blackwell (in print);
- М. Tonkova. Adornments of the rich Thracian princess from Anhialo and the polychrome
style of the Middle and Late Hellenism. – Actes de la Table Ronde, Lyon, 2012 (in print);
- M. Tonkova. Gold Wreaths from Thrace. – Actes of the XII Congres of Thracology,
Targoviste, Roumania (in print).
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Тонкова. P. Kiashkina, A. Bojkova, T. Marvakov. A Guide to the collections of the
Archaeological Museum of Nessebar, Nessebar, 2012. Publiched for the Archaeological
Museum of Nessebar by Vessela Publichers. Рецензия, под печат в сп. Археология.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Тонкова, А. Сидерис. Археологически проучвания на многослоен обект от късния
неолит и І хил. пр. Хр. при извора Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя
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Даскалови, Старозагорска област. – АОР през 2012, София, 2013, 147-149. ISSN : 13130889;
- М. Тонкова, М. Тонева, Р. Георгиева, Я. Димитров. Селище от късноелинистическата
и ранносредновековната епоха при кв. Макак, гр. Шумен (АМ „Хемус”, обект 7). – АОР
през 2012 г., София, 2013, 156 – 159. ISSN: 1313-0889.
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
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на двама магистри в специалност „Археология” при СУ „Св. Кл.
Охридски” – Десислава Любенова и Владислав Живков;
- Лятна практика на 4 бакалаври, магистри и докторанти по време на обработката на
археологическите материали от обекта при Халка Бунар.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научно ръководство на докторант Стела Бехар с тема „Тракия и Средиземноморието
през късноелинистическата епоха”;
- 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 комисия по инвентаризация на Репрезентативния фонд на НАМ;
- Председател на три докторантски конкурса за нуждите на СТА;
- Председател на комисия на изпит по специалността на докторант Пламен Георгиев.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- 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
- Член на редколегията на Bulletinum Instrumentum.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Работа по дигитализация на 250 накита от колекцията на НАМ;
- Обработка и експониране по комплекси на накитите от гробницата в Малтепе при
Мезек в постоянната експозиция на НАМ;
- Член на научния комитет на тракийската изложба в Лувъра, Париж;
- Участие в изложбата „Археологическите разкопки преди една магистрала”, юлиавгуст 2013, РИМ – Шумен;
- Участие в постерната изложба по случай честването на 30 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН, НАМ, 21 ноември 2013 г. – 30 януари 2014 г. –
подготовка на пет постера и предоставяне на текст и снимков материал за други пет
постера;
- Участие с два постера в Годишната изложба Археологически проучвания в България
за 2012 г.
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
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Калфата/Буджака, УПИ 67800.6.745, април 2013 г., ръководител. Във връзка със
заявени инвестиционни намерения бяха заложени четири сондажа, които показаха
отсъствие на археологически структури и културен пласт;
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Каваци/Солинария, УПИ 67800.8.167, април 2013 г., ръководител. Във връзка със
заявени инвестиционни намерения беше проучена цялата площ на парцела, като
структури не бяха установени. Беше събран подемен материал, основно антична
керамика (IV-III в. пр. Хр.) и някои по-късни предмети. На места в оставените профили
бяха засечени бразди, вероятно от земеделска дейност в античния период, които
обясняват присъствието на материали;
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Каваци/Солинария, ПИ 67800.8.136, май-юни 2013 г., заместник-ръководител
(ръководител – доц. д-р К. Панайотова). Във връзка със заявени инвестиционни
намерения беше проучена цялата площ на парцела. На площ от 2 дка бяха засечени две
структури от некропола на Аполония от ІV-ІІІ в. пр. Хр., и двете разрушени. Беше
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събран значително количество керамичен материал, свързан с функционирането на
гръцкия некропол, както и със земеделски дейности в Римската епоха/ Късната
античност;
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония в м.
Каваци/Солинария, ПИ 67800.8.975, юни 2013 г., заместник-ръководител (ръководител
– доц. д-р К. Панайотова). Във връзка със заявени инвестиционни намерения бяха
заложени сондажи в рамките на парцела, които не показаха наличие на археологически
структури и материали;
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Калфата/Буджака, УПИ 5098, септември-октомври 2013 г., заместник-ръководител
(ръководител доц. д-р К. Панайотова). Във връзка със заявени инвестиционни
намерения беше проучена цялата площ на обекта, като бяха регистрирани следните
структури: 1) оградни стени (периболос и крепида) около гробове от V-ІV в. пр. Хр.; 2)
10 гроба от въпросния период; 3) ритуални огнища, свързани с поменални практики в
некропола на Аполония през ІV-ІІІ в. пр. Хр.; 4) антична каменна кариера за добив на
варовик, V-ІV в. пр. Хр.; 5) изсечена във варовика шахта към тунели, свързани с
античен водопровод (V-ІV в. пр. Хр.);
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Харманите, ПИ 67800.502.413-67800.502.413, октомври-ноември 2013 г., заместникръководител (ръководител доц. д-р К. Панайотова). Във връзка със заявени
инвестиционни намерения беше проучена цялата площ на обекта, като бяха
регистрирани следните културни останки: 1) материали от селище (?) от РЖЕ – основно
керамика и стенни мазилки; откриват се пръснати в песъклив насипен пласт, смесени с
по-късни материали; 2) материали от разрушени антични гробове (кр. VІ – нач. ІV в. пр.
Хр.): човешки кости, керамика и др. находки; 3) следи от късноантично/ ранно
средновековно селище (?) – основи на зидове и подемен материал. Материалите от
различните периоди се откриха смесени в наслаги, запълващи кухини в материковата
глина;
- Спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония Понтика в м.
Харманите, ПИ 67800.502.410-67800.502.424, ноември-декември 2013 г., съръководител
(заедно с доц. д-р К. Панайотова). Във връзка със заявени инвестиционни намерения
беше проучена цялата площ на обекта, като бяха регистрирани следните културни
останки: 1) следи от праисторическо селище върху материковата глина, състоящи се от
две каменни площадки, петно горели мазилки и керамика; 2) керамика от РЖЕ, смесена
с по-късни материали; 3) антични гробове от V-ІV в. пр. Хр. В рамките на обекта през
ХХ в. е функционирало съвременно гробище, което частично беше нарушило някои от
античните гробове.
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);
- Обработка с цел публикация на материали от антично светилище (архаиченелинистически период) на н. Скамни, гр. Созопол;
- Обработка с цел публикация на материали от антично селище (архаичен-класически
период) на п-в Урдовиза, Китен (съвместно с доц. д-р К. Панайотова).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- Участие в международна конференция „Тракийска археология: 30 години Секция за
тракийска археология към НАИМ – БАН”, София, 21 – 24 ноември 2013 г., с доклад на
тема „Greeks and Thracians on the Western Pontic Coast: State of Research”.
б) В чужбина
- Участие в 18th International Congress of Classical Archaeology, 13 – 17 май, Мерида,
Испания, с постер на тема „Apollonia Pontica: The Archaic Settlement and Temenos on the
Island of St. Kirik” (в съавторство с К. Панайотова, Д. Стоянова и Т. Богданова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- M. Damyanov. Pottery assemblage of the ritual fireplaces in the necropolis of Apollonia
Pontica (Excavations in 2005). – In: Ancient Greek Necropolises along the Black Sea Coast.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в поземлен имот с
идентификатор 67800.6.742 от землището на гр. Созопол. – АОР през 2012 г., София,
2013, 235, ISSN: 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, М. Чачева. Спасителни археологически
проучвания на некропола на Аполония в местността Калфата/Буджака (ПИ с идент. №
67800.4.51), гр. Созопол. – АОР през 2012 г., София, 2013, 230-232, ISSN: 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, М. Чачева. Спасителни археологически
проучвания в охранителната зона на некропола на Аполония на полуостров Буджака,
гр. Созопол. – АОР през 2012 г., София, 2013, 232-234, ISSN: 1313-0889;
- M. Damyanov. V. F. STOLBA / E. ROGOV. PANSKOYE I. Volume 2: The Necropolis.
Aarhus University Press, 2012, 414 pp., 78 Pls. – Archaeologia Bulgarica XVII, 2 (2013), 8995, ISSN 1310-9537.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Дамянов. Нови „псевдо-кипърски” амфори от Аполония. – Археология, LIII, 2013,
кн. 1, 89-96, ISSN: 0324-1203.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- М. Дамянов. Бележки върху териториите на гръцките полиси по Западния Понт. – В:
Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, София, 2013, 112-128, ISBN:
9789549472226.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- М. Дамянов. Преди Созопол: История на антична Аполония. – сп. National Geographic,
септември 2013 г., 66-79, ISSN 1312-6571;
- М. Дамянов. Античен послепис. – сп. National Geographic, ноември 2013 г, ISSN 13126571.
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
- Член на междуведомствена комисия за определяне на режимите – граници и
предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност „Могилен
некропол в м. Пропада”, община Малко Търново, област Бургас (17 – 21 юни 2013 г.).
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 2012 г.”;
- Редактор (заедно с К. Рабаджиев, Х. Попов и В. Кацарова) на „Сборник в памет на
академик Д. П. Димитров”, София, 2013 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за тракийска археология към НАИМ – БАН;
- Секретар на организационния комитет на конференция „Тракийска археология” (по
случай 30-годишнината на СТА към НАИМ – БАН).
проф. д-р Диана Гергова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Спасителни проучвания в Ахтопол, февруари 2013 г. Ръководител: проф. д-р Д.
Гергова, зам. ръководител Я. Иванов. Осъществени са спасителни проучвания на обект
на ул. Черно море. Регистрирани са пластове и находки от ранната желязна,
елинистическата, римската и ранновизантийската епоха, от ранното и късното
средновековие и съвременния период. Частично е проверен и насипа от разрушения
културен пласт на древния град, в който са намерени керамика, накити и монети от
елинистическата, късноантичната, средновековната епоха и съвремието;
- Теренни издирвания в землищата на Царево, Ахтопол и Синеморец, август, декември
2013 г. Ръководител: проф. д-р Д. Гергова, зам. ръководители Я. Иванов, Б. Димова.
Регистрирани са съгласно изискванията на АКБ 25 обекта в землищата на
гореспоменатите селища;
- Проучвания на елинистическия некропол в Сборяново. Август-ноември 2013 г.
Ръководител: проф. Диана Гергова:
1. Голяма Свещарска могила, последни десетилетия на ІV нач. на ІІІ в. пр. Хр.
Проучването на Голямата Свещарска могила включва изследване на могилния насип с
оглед проучването на локализираните по геофизичен път аномалии в източната и част,
сондиране на могилата и района около нея, почистване и изследване на профилите в
сондаж Запад, изследвания на рова. В сондаж Запад бе установено, че дървеното
сандъче със златни дарове и било поставено върху вековно дърво (бряст или дъб),
засипано от могилата. Направени са допълнителни изследвания на отпечатъците от
дървеното сандъче и на крачетата му. Направена и реконструкция на дървеното
сандъче. В югоизточния сектор са разкрити две погребения в урни, работени на ръка,
принадлежали на млада жена и на две деца. Намерени са тракийски тип фибула и
амулети-раковини.
2. Проучвания на три могили от южната група могили около Голямата Свещарска
могила в Сборяново. Кр. на ІV – първата половина на ІІІ в. пр. Хр. Проучванията на
могилите целят изясняването на взаимовръзките и функциите между могилите от
южната група могили около Голямата Свещарска могила.
В могила 27, разположена източно от Голямата Свещарска могила бяха открити
погребения в ями чрез трупоизгаряне на мъж (в питос, с амфора от Херсонес
Таврически, паница, кана, голям съд, култов предмет) и на жена (с горели и цели
елементи от златни накити), както и първата открита в тракийските земи бига с два
впрегнати коня в специфична за гетските погребални практики пози. Бронзовите
апликации към конските юзди, както и на колесницата притежават характеристики,
характерни за келтската култура от първите десетилетия на ІІІ в. пр. Хр.
Могила 31, разположена непосредствено до рова на Голямата Свещарска могила,
северно от нея, съдържа вкопана гробница с каменни, облицовани с дървени греди
стени с полихромен олтар в центъра на гробницата и втори пластичен олтар с форма на
пресечен конус. Открити са фрагменти от две тасоски амфори в пълнежа на стените,
фрагменти от амфори, глинен съд на ръка, аскос, две златни апликации, две бронзови
халки, глинени култови предмети, стъклени мъниста, дръжка от сребърен съд и др.
Разкритите 5 погребения – хокери и по гръб, са първите данни в резервата за културно
присъствие през преходния период и ранната бронзова епоха в района.
Могила 31а. Разположена до рова на Голямата Свещарска могила, югозападно от нея.
В могилата е открита вкопана гробница с каменни стени, с погребение чрез
трупоизгаряне. Инвентарът включва 16 глинени съда – местна тракийска и вносна
керамика (амфори, чернофирнисова паничка, кантарос), желязно ножче, сребърно
стъклени и глинени мъниста и др.
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1.2. Изследователски проекти
- Проект „Траките – етногенезис, култура и културни взаимодействия”, ръководител.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Научна конференция „Тракийска археология. 30 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН”, 21 – 24.11.2013 г. Доклад: „Нови данни за
погребалните практики на гетите”;
- Девня, Вила Марциана. 13-14.12.2013. „Работилница за бъдеще България”. Доклад на
тема „Старините на България. Самочувствие за миналото, шанс за бъдещето”.
б) В чужбина:
- World Archaeological Congress, Йордания, януари 2013 г. Доклад на тема: „New data
about the burial rites of the Getae. The wooden box with golden gifts from the Great Sveshtari
tomb”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
- Д. Гергова. Свещеният хълм на Цари мали град. Завръщане към тракийската древност.
Чудото Цари Мали град. 2013, 31-39;
- Д. Гергова, Х. Камуро, Т. Русева-Кънчева, Д. Генов, К. Кънчев, Ш. Мияхара, Т.
Шибата, М. Семмото. Археологически проучвания на селищната могила при с. Дядово,
Новозагорско. АОР през 2012 г., София, 194-196;
- Д. Гергова, Я. Иванов, Д. Костов, С. Борисов, П. Пенкова,М. Тасева, П. Стоянов.
Сборяново. Източен некропол. Могили 17, 21 и 30. АОР през 2012 г. 197-198;
- Д. Гергова, Я. Иванов, С. Михалков, П. Стоянов. Сборяново. Спасително проучване
на могила 21, западен могилен некропол АОР през 2012 г., София, 199-200.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Д. Гергова. Златните дарове от Свещари. Борина 2013 (на български, английски,
руски, френски, немски, испански, италиански и датски език);
- Д. Гергова. Под знака на Орион. Последни разкрития от царския некропол на гетите.
Credo Bonum, 2013.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Проект CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana), Grant
Agreement № 250 445 (Европейска комисия). 2009-2013. Координатор. Проектът е
завършен и данните за Сборяново, Пистирос, Плиска, Велики Преслав, 3Д на 5
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паметника от НАИМ, както и колекция „Бронзова пластика”, са качени на сайта на
НАИМ;
- Програма Еразъм. Координатор.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на World Archaeological Congress;
- Член на European Archaeological Association;
- Член на International Commission of Burial Archaeology – Braila;
- Член на управителния съвет на ICOMOS – България.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ахтопол, лятна практика на студенти от Полша;
- Сборяново, лятна школа по тракийска археология. Студенти от Полша, Япония,
Италия, Испания, Словакия, Румъния, Сърбия – 30 дни.
4.2. Лекции в чужди университети
- Ръководство на докторант: Изабела Внучек. Държавен университет – Жешув. Тема:
Ранната желязна епоха в Североизточна Тракия;
- Държавен университет – Жешув, Полша. 210 часа. Археология на България. Гостпрофесор;
- Лекция „Последните открития в религиозното и политическо средище на гетите в
Сборяново”, изнесена в: Археологически институт – РАН; Център по славяноведение –
РАН; Държавен исторически музей – Москва; Български културен институт.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на научното жури на конкурс за присъждане на образователна и научна степен
„доктор” на за дисертационния труд „Културна характеристика на периода Св.
Кирилово (РБЕ 3) в Тракия” на Морена Стефанова;
- Експертни оценки на проекти в СУ – Университетски научен комплекс. Конкурс за
докторантски проекти – 1.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Сборник в памет на P. Катинчаров.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- Радио София – научен редактор на предаването „История на изкуството за деца”.
Програма „Христо Ботев”;
- TBS (Tokyo Broadcasting Company) – филм за траките за 03.01.2014 г.;
- Около 50 материала – интервюта, статии и др. за National Geographic-Spain, DiscoveryCanada, български медии.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ:
- Изложба „The Sveshtari Golden Gifts” – National Museum, Kopenhagen, Denmark,
22.04.2013 – 21.05.2013;
- Изложба „Наследие фракийцев”. Москва. Български културен институт. Библиотека
иностранной литературы. 21.10.2013 – 10.11.2013;
- Изложба” Под знака на Орион”. Галерия „Credo Bonum” – 12.12.13 – 12.01.2014;
- Изложба „30 години тракийска археология”, ноември 2013 г. Постери за Сборяново,
Дядово, Западни Родопи и др.
10. НАГРАДИ
- Почетен знак на БАН за 24 май – за заслуги в проучването и популяризирането на
културното наследство.
доц. д-р Анелия Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологическо наблюдение на обект „Скално светилище в м.
Градището” при с. Малко Дряново, Гоцеделчевско – м. април-май 2013;
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект УПИ VІІ-8, кв. 20, ул.
„Емона” №31 в Археологически резерват „Старинен град Несебър” – м. юни 2013;
- Ръководител на археологическо проучване на обект в поземлен имот 9047, ул.
„Крайбрежна”, в Археологически резерват „Старинен град Несебър” – м. септември –
октомври 2013;
- Ръководител на археологическо проучване на обект в поземлен имот УПИ ІІ, кв. 1, в
Археологически резерват „Старинен град Несебър” – м. септември 2013;
- Ръководител на археологическо наблюдение на обект в имот УПИ IV – 319, кв. 52, в
Археологически резерват „Старинен град Несебър” – декември 2013;
- Ръководител на археологическо наблюдение при извършване на геологични сондажи
в рамките на проект „Реставрация на църква Св. Йоан Алитургетос в Несебър” в
Археологически резерват „Старинен град Несебър” – декември 2013.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект „Антична Месамбрия и нейната древна територия.
Историческо и топографско изследване”, финансиран от ФНИ, 2013-2014 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- Участие с доклад на тема „Seventh-Sixth Century BC Pottery Assemblages in Southern
Thrace” в международна конференция „Тракийска археология. 30 години Секция за
тракийска археология при НАИМ – БАН”, 21 – 24 ноември 2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Божкова. „West slope” керамика от България – Археология, 2012, 2, 27-41;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Цистови гробове от елинистическия некропол на
Месамбрия на Черно море – In: In honorem professoris Георги Кузманов (ИАИ, LXI),
2013, 53-70;
- А. Божкова. Коринтска конвенционализираща керамика и нейни имитации от
България – Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 87-95;
- А. Божкова, П. Делев, Т. Христова. Спасително археологическо проучване на обект с
негативни структури от ІІ и І хил. пр. хр. при гр. Харманли (оБект №7 по трасето на
АМ Марица, км 69+500 – км 69+950) – АОР за 2013 г., София 2013, 125-127;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Разкопки на обект в УПИ ІV – 19 , кв. 54 в град Несебър АОР за 2013 г., София 2013, 217-219.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- А. Божкова, П. Кияшкина. Бронзова погребална хидрия от Несебър – Археология, 1-2,
2013 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
- Ръководител на един редовен докторант в Секцията за тракийска археология при
НАИМ – БАН.
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. май 2013;
- Член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” – СУ
„Св. Климент Охридски” – становище, м. април 2013;
- Член на научно жури за избор на главен асистент за нуждите на катедра „Археология
„ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски” – м. октомври 2013.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища
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- Изготвяне на тематико-експозиционен план за нова експозиция на раздел
„Археология”на Общински музей, гр. Гоце Делчев.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. Археология;
- Главен редактор на ИАИ.
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 археологически разкопки под епископски комплекс в гр.
Сандански;
- Научен ръководител на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в
концесионна площ „Чуката”, землище на с. Киреево, община Макреш, област Видин;
- Научен ръководител на теренни проучвания за издирване на археологически обекти
по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия” от: с. Калотина до
СОП, на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище,
Софийска област и Столична община, област София-град;
- Научен консултант на археологически разкопки на некропол от КБЕ в с. Балей, о-на
Брегово.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад на тема „Baley: Late Bronze Age Settlement and Necropolis in NorthWest Bulgaria” в международна конференция „Тракийска археология. 30 години Секция
за тракийска археология при НАИМ – БАН”, 21 – 24 ноември 2013 г. (в съавторство с
Г. Иванов и Т. Христова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
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- Stefan Alexandrov, Tania Hristova, Georgi Ivanov. Stratigraphic Sequence and
Archaeological Complexes of the Late Bronze Age Baley Settlement (North-West Bulgaria).
– In: Oltenia. Interferente culturale. Oltenia. Studii si comunicari, Craiova, 2013;
- S. Alexandrov, T . Hristova , G . Ivanov . Baley – Late Bronze Age settlement and
necropolis in north-west Bulgaria. – Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und
Frühgeschichte, W. David (editor);
- S. Alexandrov. Antimovo – Late Bronze Age site in North-West Bulgaria. – Mitteilungen
der Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte, W. David (editor).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Почетен член на Румънския институт по археология „Василе Първан”, Букурещ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Теоретична археология СУ – 60 часа.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
1 – ВТУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Разкопки и проучвания”;
- 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
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- Редовни археологически разкопки в емпорион Пистирос, община Септември.
Разрешение за теренно археологическо проучване № 176/22.05.2013 г. Продължи
работата в отделни сектори на територията на обекта. Работиха 3 български и 2
чуждестранна експедиция в периода юни-септември 2013 г. Бяха почистени и
подготвени за експонация елементи от комуникационната 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 – от Карловия университет в Прага
(Чешка република) и от Университета в Ливърпул (Великобритания); НАИМ – БАН по
проект с Министерство на Културата, Договор № 661/31.07.2013.
1.2. Други изследователски теми
- Съвместен проект между НАИМ при БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград:
„Мегалитната култура в Древна Тракия” – ръководител на археологическите
проучвания;
- Работа по обработка на археологическите материали и подготовка на публикация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Археологическа конференция посветена на 30 години от създаването на Секция по
Тракийска археология в НАИМ при БАН. София 21 – 24 ноември 2013 г. Доклад „30
години тракийска селищна археология. Емпорион Пистирос” (на английски език).
б) В чужбина
- Участие в работата на ХІІ Международен конгрес по тракология, 10 – 14 септември,
гр. Търговище, Румъния с доклад „Тракийска селищна археология в района на Горна
Марица и прилежащите й територии. Емпорион Пистирос (на английски език).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- A. Gotzev. Archaeological research in Emporion Pistiros between 2006-2010: Interrim
Report. – In: J. Bouzek, L. Domaradzka, A. Gotzev, Z.H. Archibald (eds). Pistiros V.
Excavations and Studies. Prague 2013, 7 – 22;
- A. Gotzev. Squares. B 23 and B 24 and the organization of the defense system. – In: J.
Bouzek, L. Domaradzka, A. Gotzev, Z.H. Archibald (eds). Pistiros V. Excavations and
Studies. Prague 2013, 23 – 25;
- A. Gotzev, V. Petrova. Archaeological investigations in square B 23 and B'3 in 2012. – In: J.
Bouzek, L. Domaradzka, A. Gotzev, Z.H. Archibald (eds). Pistiros V. Excavations and
Studies. Prague 2013, 195-198;
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- A. Gotzev, V. Petrova. Catalogue of Sealings found in square B'3. – In: J. Bouzek, L.
Domaradzka, A. Gotzev, Z.H. Archibald (eds). Pistiros V. Excavations and Studies. Prague
2013, 199-202.
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 2013 г.
- A. Gotzev. First millennium BC Thracian Archaeology of Settlement in the Upper Maritsa
Region and Its Adjacent Areas. Proceedings of THE 12th International Congress of
Thracology. Targoviste, RomaniaT, 10th – 14th September 2013 (in print).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Гоцев, В. Петрова, Й. Гатев. Спасителни археологически проучвания на обект 1 по
АМ „Хемус” (км 342+200 – 343+050) в землището на с. Панайот Волов, община
Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2012, София 2013, 107-109;
- А. Гоцев , Н. Петкова. Археологически проучвания на скален комплекс в м. Скумсале,
гр. Стрелча. – Археологически открития и разкопки през 2012, София 2013,122-123;
- А. Гоцев, В. Петрова. Емпорион Пистирос. Археологически проучвания в кв. Б 23 и
Б‘3. – Археологически открития и разкопки през 2012, София 2013, 132-134.
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
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции „Увод в Тракийската археология” в ЮЗУ „Неофит Рилски” есенен
семестър на 2013/2014 година – 30 ч.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Яна Здравкова Димитрова „Културно развитие на Родопите през РЖЕ (по
археологически данни) редовен докторант към НАИМ при БАН;
- Пламен Георгиев „Проблеми на селищна система през къснобронзовата и
ранножелязната епоха в по средните течения на Марица и Тунджа, редовен докторант
към НАИМ при БАН;
4.2. Лекции в чужди университети
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- Лекция „Урбанизацията в Древна Тракия. Емпорион Пистирос” в Университета в
Ливърпул, Великобритания м. декември 2013 г.
4.3. Организирани школи или семинари
- Ръководител на полева школа по археология „Древните гърци в страната на Дионис”,
със съдействието на Фондация Балканско наследство през м. юли 2013 г. на обект
Емпорион Пистирос;
Лекции и семинари в рамките на школата:
- Теренни обхождания в района на Емпорион Пистирос – 4 часа;
- История и археология в Пистирос, 2 лекции по 2 часа;
- Урбанизацията в Древна Тракия, 2 лекции по 2 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Ръководител на отдел „Археология” в Университетски научноизследователски център
за Древни Европейски и Източно Средиземноморски култури към ЮЗУ „Неофит
Рилски” Благоевград, ръководител Васил Марков;
- Приемане доклад за спасителни разкопки на обект от античността в землището на с.
Ивайло, община Пазарджик – 22.08.2013;
- Посещение на нарушен археологически обект и протокол с предложение за
проучването му, разположен в землището на с. Радилово, община Пещера, област
Пазарджик, 23.08.2013;
- Рецензия на докторска дисертация на тема „Dietary habits in domestic contexts – a case
study at Adjiyska Vodenitsa in Western-Central Thrace in its regional context (5th to 3rd
century BC)”, представена от Malgorzata Grzybalska в Университета в Ливърпул,
Великобритания – 17.12.2013.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
б) В чужбина
- Редактор на J. Bouzek, L. Domaradzka, A. Gotzev, Z.H. Archibald (eds). Pistiros V.
Excavations and Studies. Faculty of Arts, Charles University. Prague 2013.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в постерна изложба посветена на 30 години от създаването на Секция по
Тракийска археология в НАИМ при БАН – 2 постера.
доц. д-р Христо Попов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха, Ада тепе, община
Крумовград. Пълни спасителни археологически проучвания.
През 2010 г. бе сключен рамков договор за спасително проучване на древния
златодобивен рудник в м. Ада тепе между НАИМ – БАН и БММ ЕАД. Съгласно
решенията на междуведомствена комисия в периода април-началото на юли, 2013 г.
бяха извършени заключителни проучвания на обекта. Пряко участие в последния етап
на спасителното археологическо проучване взеха 16 археолози и студенти, 45 общи
работници и 12 български и чуждестранни интердисциплинарни специалисти.
Теренните проучвания на Ада тепе през 2013 г. позволиха да бъдат напълно проучени
всички предвидени площи, пряко застрашени от разработването на бъдещата концесия
за златодобив в района на Ада тепе, Крумовград. Бяха проучени окончателно сектори
на върха на Ада тепе (пряко свързани със селището от късната бронзова епоха) и
сектори по североизточните и северните склонове, свързани както с обитаване, така и с
рудодобивна и рудопреработвателна дейност в миналото. Заедно с полевата
археологическа дейност приключиха и теренните изследвания, свързани с
интердисциплинарните части на проекта (последни геоложко-минераложки
опробвания, флотиране на събраните палеоботанически проби и др.). Времетраене на
проучването – април-начало м. юли, 2013 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.
1.2. Други изследователски теми
- През м. август-септември стартира подготовката за втория етап от Рамковия договор
между НАИМ – БАН и БММ ЕАД, свързан с обработката на материалите и
документацията, придобити в хода на спасителното археологическо проучване на Ада
тепе в периода 2009 – VІІ.2013 г. Обсъден бе договорът за дейностите, предвидени за
периода 2014-2015 г. Научен ръководител: доц. д-р Христо Попов, НАИМ – БАН.
Съръководител: доц. д-р Красимир Ников, НАИМ – БАН. Участници: научни
работници и докторанти от НАИМ – БАН, докторанти и студенти от СУ „Св. Климент
Охридски”, Институт по минералогия и кристалография – БАН, НИГГГ-БАН, УАСГ,
МГУ „Св. Иван Рилски” и др.;
- В периода октомври-ноември бе осъществена предварителната теренна работа по
проект за 3D документиране на разкритите и проучени в периода 2010 – 2013 г. стари
рудни изработки, свързани със златодобива на Ада тепе през късната бронзова епоха.
Обработката на взетите данни в лабораторни условия се предвижда за първото
тримесечие на 2014 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Ada Tepe, East Rhodopes. Rescue Excavations of Late Bronze Age
Gold Mining. Preliminary Results and Further Perspectives” в 3rd Balkan Early Metallurgy
Symposium. Созопол 9-11.05.2013 г.;
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- Международна конференция, посветена на 30 годишнината от създаването на
Секцията за тракийска археология при НАИМ – БАН, София 21-24.11.2013 г., участие с
доклад на тема „The Place of Mining Archaeology in the Study of Thracian Antiquity. An
Attempted Retrospection and Assessment of Perspectives, with Focus on the Eastern
Phodopes”.
б) В чужбина
- Участие с доклад на тема „Die Verwendung der Feuersetzung beim Abbau der
goldhaltigen Quarzgänge in dem spätbronzezeitlichen Goldbergwerk am Ada Tepe,
Südbulgarien” в международна конференция по експериментална археология EXARTagung Linz, 3-6.10.2013 (съвместно с доц. д-р Здравко Цинцов и Пламен Георгиев).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- Е. Tscherkezova, H. Popov. LiDAR-Daten zur Unterstützung der montanarchäologischen
Untersuchungen
am
spätbronzezeitlichen
Goldbergwerk
Ada
Tepe
(Rhodopen/Südostbulgarien). Приета за печат в официалното издание на Landesamt
Dresden, Nr. 13.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- H. Popov. Settlements – In: J. Valeva, D. Graninger, E. Nankov (eds.). Valeva, Ju., D.
Graninger, and E. Nankov (eds.). A Companion of Ancient Thrace, Wiley-Blackwell (in
print).
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- H. Popov. NIELING, JENS: DIE EINFÜHRUNG DER EISENTECHNOLOGIE IN
SÜDKAUKASIEN UND OSTANATOLIEN WÄHREND DER SPÄTBRONZE-UND
FRÜHEISENZEIT. Black Sea Studies 10, The Danish National Research Foundation’s
Centre for Black Sea Studies, AARHUS UNIVERSITY PRESS; 2009, 363 Seiten, 44
Abbildungen, 11 Tabellen, 3 Tafeln.
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 2013 г.
- Х. 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 2012, София, 2013, 117-119, ISSN 1313-0889.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- НБУ, София, 18.12.2013 г., лекция на тема: „Монтанархеологически проучвания на
територията на Източните Родопи. Случаят Ада тепе”.
4.2. Лекции в чужди университети
- Universität Münster, Deutschland, 29.01.2013,лекция на тема: „Spätbronzezeitlicher und
ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe (Krumovgrad, Bulgarien)”, (съвместно с
проф. д-р А. Йокенхьофел);
- Universität Hamburg, Deutschland, 31.01.2013, лекция на тема: „Spätbronzezeitlicher und
ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe (Krumovgrad, Bulgarien)”, (съвместно с
проф. д-р А. Йокенхьофел);
- Regionalmuseum Nordrhein-Westphalen, Herne, Deutschland, 16.05.2013, лекция на тема:
„Spätbronzezeitlicher und ältereisenzeitlicher Goldbergbau auf dem Ada Tepe (Krumovgrad,
Bulgarien)”, (съвместно с проф. д-р А. Йокенхьофел).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- 16 – 18.04.2013 Участие в комисия за определяне на граници и режими на опазване на
археологически обект в м. Смиловене, община Копривщица.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Иванка
Славова, за дисертационен труд на тема: „Археоботанични изследвания като източник
на данни за палеосреда, палеодиета и ползване на растенията в ритуален контекст от
антични обекти в днешна Югоизточна България”;
- Рецензия за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Силвия
Иванова, за дисертационен труд на тема: „Химически състав и типология на
археологически находки от мед и медни сплави през бронзовата епоха по днешните
български земи”;
- Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по
професионално направление 2.2. История и археология (археология – тракийска
археология) за нуждите на катедра Археология – Исторически факултет на СУ „Св.
Климент Охридски” (Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г.). Кандидат по конкурса –
доц. д-р Тотко Нейков Стоянов.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на сп. „Археология”;
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- Редактор на „Сборник в памет на академик Д. П. Димитров” (съвместно с К.
Рабаджиев, М. Дамянов и В. Кацарова), ISBN 978-954-9472-22-6.
доц. д-р Георги Нехризов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологическо наблюдение на строителните работи по
трасето на жп линията Пловдив – Свиленград, участък Любимец – гара Свиленград –
април-ноември 2013 г. Проследени са етапите от строителните дейности от фаза
„вдигане на хумус” до завършване на всички изкопни работи. Не са регистрирани
археологически структури и теренът е освободен за строителство. Финансиране:
НКЖИ (към проект на НАИМ – БАН „Спасителни археологически проучвания по
трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград”);
- Научен ръководител на археологическо наблюдение на строителните работи в обсега
на обект №22 при гр. Харманли по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград – юли
2013 г. На обекта са открити слаби следи от селище от РЖЕ и късното средновековие.
Проследен е процесът на строителство от „вдигане на хумус” до завършване на
изкопните работи. В периферията на сервитута е регистрирана отчасти разрушена
ритуална яма от РЖЕ. След проучването й теренът е освободен за строителство.
Финансиране: НКЖИ (към проект на НАИМ – БАН „Спасителни археологически
проучвания по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград”);
- Научен ръководител на редовни археологически разкопки на Скален комплекс
Глухите камъни, при с. Малко Градище, общ. Любимец – юли-август 2013 г. Работи се
в три сектора на обекта – северен, централен и южен. В северния и централния сектор
бяха разкрити и проучени структури от РЖЕ, в южния продължи проучването на
ранновизантийска и средновековна църква с базиликален план. Финансиране:
Министерство на културата и община Любимец (към проект на СТА „Тракийската
култура в българските земи през желязната епоха”);
- Научен ръководител на издирвания на археологически обекти на територията на
община Казанлък септември – октомври 2013 г. Изследвани са 9,7 кв. км в землищата
на 9 населени места. Локализирани и подробно документирани са 145 обекта – основно
надгробни могили (133 бр.). Финансиране: ИМ „Искра” Казанлък (към проект на
НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”);
- Научен ръководител на археологическо наблюдение на строителните работи в обсега
на обект № 33 при с. Преславец, общ. Харманли по трасето на жп линията Пловдив –
Свиленград – ноември 2013 г. На обекта са открити слаби следи от селище от РЖЕ и
късното средновековие. Проследен е процесът на строителство от „вдигане на хумус”
до завършване на изкопните работи. Не са регистрирани археологически структури и
теренът е освободен за строителство. Финансиране: НКЖИ (към проект на НАИМ –
БАН „Спасителни археологически проучвания по трасето на железопътната линия
Пловдив – Свиленград”).
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство и администриране на дейностите по Археологическа карта на България
като национален администратор. Изготвяне на справки за нуждите на ведомства,
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общини и граждани (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на
България”);
- Координатор на проект ARIADNE, финансиран от Европейската комисия по Седма
рамкова програма, тема Инфраструктури, целящ обединяване на европейски
археологически бази данни (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. Провеждане на срещи за уточняване на параметрите
на дейностите по спасителни проучвания по трасето на газопровода (към проект на
НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”);
- 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. Провеждане на срещи за уточняване на параметрите на дейностите по
спасителни проучвания по трасето на газопровода (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. Подаване на документи за ново разглеждане на
проекта (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”);
- Участие в реализацията 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”. Координатор от страна на
НАИМ – БАН – партньор 2 в проекта (към проект на НАИМ – БАН „Археологическа
карта на България”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LІI Национална археологическа конференция в Хисаря, май 2013 г., два доклада:
„Представяне на достиженията и проблемите, свързани с работата по създаване на
Археологическа карта на България” и „Надгробна могила със зидана гробница от края
на ІV в. пр. Хр., при с. Бузовград, общ. Казанлък”;
- Седма научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура” –
Казанлък, 28-29.09.2013 г. с доклад „Тракийската гробница при с. Бузовград”;
- Международна научна конференция „Thracian Archaeology 30th Anniversary of Thracian
Archaeology Department at NIAM-BAS”, 21 – 24.11.2013 г. – доклад „Contributions to the
periodization and absolute chronology of the EIA in South Thrace” (съвместно с Юлия
Цветкова и Яна Димитрова);
- Втора докторантска конференция. „Проучвания на културно-историческото
наследство: предизвикателства и перспективи”, 28-29.11.2013 г. с доклад
„Археологическа карта на България”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Нехризов, Г. Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – Be-JA,
(Българско е-списание за археология, издание на Асоциацията на българските
археолози) 2013, 161-178, ISSN 1314-5088;
- Нехризов, Г., Ю. Цветкова. Скален комплекс Глухите камъни. – АОР през 2012 г.,
София, 2013, 119-121, ISSN 1313-0889;
- Нехризов, Г., М. Първин, Н. Кечева. Спасителни разкопки на надгробни могили в
землищата на селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – АОР през 2012 г.,
София, 2013, 170-173, ISSN 1313-0889;
- Нехризов, Г. Надгробна могила със зидана гробница при с. Бузовград – АОР през 2012
г., София, 2013, 167-170, ISSN 1313-0889;
- Нехризов, Г., Ю. Цветкова, Н. Кечева. Издирване на археологически обекти в
Казанлъшката котловина. – АОР през 2012 г., София, 2013, 561-563, ISSN 1313-0889;
- Нехризов, Г., М. Първин, Н. Кечева. Проучване на надгробни могили от некропола
при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък. – Проблеми и изследвания на
тракийската култура, VІ, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN 1312-8256;
- Янкова, К., Г. Нехризов, С. Приставова, Ц. Станимирова. Минералого-петрографски
изследвания на антични керамични артефакти от археологически обект „Глухите
камъни”, Източни Родопи – Год. МГУ „Св. Иван Рилски”, том 56, св. 1, Геология и
геофизика, 2013, 128-134, ISSN 1312-1820.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Nekhrizov, G. А. Andonova. Struma River Valley in the Iron Age (based on materials from
the territory of Bulgaria) (in print).
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 2013 г.
- Nekhrizov, G. Dolmens and Rock-cut monuments. – In: A Companion to Ancient Thrace (in
print);
- Carpenter M. L. et all. Pulling out the 1 %: whole-genome capture for the targeted
enrichment of ancient DNA sequencing libraries (in print).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Координатор на проект ARIADNE (Archaeological Research Infrastructure for
Archaeological Dataset Networking in Europe).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- Магистърски курс „Желязната епоха в българските земи”, декември 2013 г., ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”;
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика за 3 месеца на 5 студенти по археология от СУ „Св. Кл. Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в заседанията на Съвета за теренни проучвания;
- Член на комисията за инфраструктурни проекти към НАИМ – БАН;
- 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 (рецензент) на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност
професор по Теория и история на архитектурата (антична архитектура), обявен в ДВ бр.
80/13.09.2013 г. към ИИИзк – БАН;
- Член на научно жури по докторантски конкурс за нуждите на секция „Тракийска
археология” – НАИМ – БАН – юни 2013 г.;
- Член на научно жури по докторантски конкурс за нуждите на секция „Тракийска
археология” – НАИМ – БАН – декември 2013 г.
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 2012 г.”;
- Член на редакционната колегия на Be-JA, (Българско е-списание за археология,
издание на Асоциацията на българските археолози).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за национални и местни медии за резултатите от археологическите
проучвания и АКБ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организиране на изложба в ИМ „Искра” Казанлък посветена на резултатите от
разкопките през 2012 г. в Казанлъшката котловина – юли 2013 г.;
- Подготовка на постери за изложбата „30 години секция за Тракийска археология при
НАИМ – БАН”;
- Участие в подготовката на изложбата „Българска археология 2013” в НАИМ – БАН с
постер „Скален комплекс „Глухите камъни”.
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9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Като член на Управителния съвет на Асоциацията на българските археолози участвам
в работата на организацията и подготовката на документите й;
- Изготвени 29 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на общини,
РПУ и прокуратура;
- Приети и оценени 1042 изготвени регистрационни карти за АИС „АКБ” през 2012 и
2013 г.;
- Подготвени отговори на 23 писма и 4 становища на НАИМ – БАН до държавни
институции и физически лица;
- Като координатор на проект „Спасителни археологически проучвания по трасето на
железопътната линия Пловдив – Свиленград” водя преговори за сключване на договори
за спасителни проучвания;
- Включих се в подготовката на тръжната документация за участие на НАИМ – БАН в
обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Наблюдение и спасителни археологически проучвания и дейности /надзор по време на
строителството, сондажи и разкопки/ в железопътен участък Септември-Пловдив”;
- Участие в срещи, подготовка на документация, план-сметки и проекто-договори за
провеждане на спасителни разкопки по трасето на: 1. газопровод „Южен поток”; 2.
железопътната линия Пловдив – Свиленград; 3. газопровод Лозенец – Недялско; 4.
магистрала Струма, лот 2; 5. междусистемна газова връзка България – Сърбия; 6.
преносни газопроводи от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово; 7. на територията
на концесионна площ „Брезник „ и др.
доц. д-р Красимир Ников
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване (съвместно с доц. д-р Христо
Попов) на обект златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епоха Ада
Тепе, гр. Крумовград (04-06.2012г.). 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”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна конференция „Тракийска археология”, 30 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН 21 – 24.11.2013 г. – доклад на тема „Pit 69 at Soldzhaka
Site near Ovchartsi in the Context of Human Remains, discovered in Fields of Pits”
(съвместно с Р. Георгиева);
- Международна конференция „Тракийска археология”, 30 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН, 21 – 24.11.2013 г. – доклад на тема „Penetration and
Adoption of the Gray Monochrome Pottery in Thrace: Possible Reasons and an
Explanations”.
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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 2013 г.
- Попов Хр., К. Ников. Спасително археологическо проучване на златодобивен рудник
от късната бронзова и ранната желязна епоха Ада тепе, община Крумовград.
Археологически открития и разкопки през 2012. София 2013, 117-119.ISSN 1313-0889
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководство на 1 докторант – Секция за тракийска археология – НАИМ – БАН.
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”, общ. Долни Дъбник,
обл. Плевен;
- Ръководител на редовни разкопки на обект „Балей-Некропол”, с. Балей, общ. Брегово,
обл. Видин;
- Ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на газопровод ЧиренКозлодуй-Оряхово;
- Ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на газопровод Южен
Поток (ревизия на трасето).
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материал от бронзовата епоха, открит при проучването на обект от
римската епоха в с. Нова Надежда, общ. Димитровград, с ръководител доц. д-р В.
Динчев;
- Член на научния екип в проект с ръководител доц. д-р Стефан Александров: Late
Bronze Age Baley in Northern Balkans, финансиран от The Shelby White – Leon Levy
Program for Archaeological Publications, Harvard University, Semitic Museum.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- 52 Национална археологическа конференция в Хисаря;
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- Конференция „30 години секция Тракийска археология при НАИМ – БАН” – доклад
на тема „Baley: Late Bronze Age Settlement and Necropolis in North-West Bulgaria”
(съвместно със С. Александров и Т. Христова);
- Секретар на конференцията „30 години секция Тракийска археология при НАИМ –
БАН” – подготовка на 30 плаката, представящи дейността на секцията през годините.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Йоцова, С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова
епоха до Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически комплекси.
– Археология LIII.2, София 2012, 7-26 (публ. 2013 г.);
- Г. Иванов, П. Зидаров, М. Дяков. Археологически проучвания на обект от бронзовата
епоха в м. Попска могила, община Долни дъбник, област Плевен. – В: Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 98-99;
- Г. Иванов, А. Пировска. Спасителни археологически разкопки на обект в м. Под
ямача, с. Овчарци, община Раднево. Бронзова и ранна желязна епоха. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 99-101;
- Г. Иванов, Т. Христова, Георги Ганецовски. Издирвания на археологически обекти по
трасето на газопровод „Набуко”, сектор 6, ревизия Е. – В: Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София 2013, 586;
- Г. Иванов, Г. Ганецовски, Т. Христова, М. Николов, В. Николов, А. Йорданова, Е.
Найденова, А. Найденова. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 3. – В: Археологически открития и разкопки през
2012 г. София 2013, 586-589.
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 2013 г.
- S. Alexandrov, T. Hristova , G. Ivanov. Baley – Late Bronze Age settlement and necropolis
in north-west Bulgaria. – Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte,
W. David (editor);
- S. Alexandrov, T. Hristova, G. Ivanov. Stratigraphic Sequence and Archaeological
Complexes of the Late Bronze Age Baley Settlement (North-West Bulgaria). – Oltenia. Studii
si comunicari.
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.
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
- Ръководител на един дипломант от НБУ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Бе-СА, технически редактор;
- Технически реактор на изданията НАИМ – БАН;
- АОР – редактор.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- БТА, клон Видин (10.09.2013) - интервю и посещение на място на екип на агенцията,
който засне процеса на работа и разкритите находки и структури. Материалът се
разпространи и от други медии и агенции, както и в Интернет;
- Вестник Видин (13.09.2013) - интервю за резултатите от разкопките в Балей;
- Радио Фокус и едноименната агенция (13.09.2013) – интервю за резултатите от
разкопкие в Балей.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовката на изложби – печат на плакати и рекламни материали.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Технически отговорник за издаване на изданията на НАИМ – БАН:
- Сборник АОР през 2012 г.;
- Сборник в чест на Георги Кузманов (ИНАИ XLI);
- Сборник в памет на Василка Герасимова;
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика бр. 8;
- Каталог „Еveryday life of the Roman legionary on the Lower Danube” (второ издание);
- Сборник в памет на академик Д. П. Димитров;
- Поредица Дисертации, том 7 (Сирма Александрова, „Типология и хронология на
керамиката изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I – VI в.) на
територията на България);
- албум с автори Йорка Николау, Зои Хасиоти, Александра Христофориду, Стела
Дрени, Красимира Карадимитрова „ Ценностите на Олимпийските игри. От Олимпия
до Пловдив и София. Албум към изложба „Непреходен отпечатък в историята:
Съкровища от гръцки музеи”;
- Археологическа карта на Външния град на Плиска;
- Две книги: „Западна порта на Сердика (на български)” и „Западна порта на Сердика
(на английски);
- Две книги: „Римляните в земите на Траките. Експозиция на открито” (на български и
на английски език)” с автор Красимира Карадимитрова.
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гл. ас. д-р Таня Христова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на спасителни разкопки на обект Хауза по трасето АМ
„Марица”, последни метри към КПП Капитан Андреево (април-юли 2013 г.). Проучва
се обект от неолита, бронзовата, желязната епохи, античността и ранното
средновековие с вкопани структури;
- Заместник ръководител на археологическите проучвания на къснобронзов некропол в
гр. Сандански (август 2013 г.). Проучват се пластовете в абсидата под нивото на
раннохристиянската базилика в гр. Сандански;
- Ръководител на археологическите проучвания на къснобронзов некропол в с. Балей
(август-септември 2013 г.). Проучени са над 10 гроба с трупоизгаряне.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материал и подготовка на публикация за резултатите от проучванията
на селище от КБЕ до с. Балей (1970-1989 г.);
- Обработка на метални предмети от късната бронзова епоха в българските земи.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- T. Hristova. Topoare cu gaură de înmănuşare transversală din epoca timpurie a bronzului din
colecţia muzeului din Dălgopol. – SCIVA, 63, 1-2, Bucureşti, 2012, 129-135.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Йоцова, С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова
епоха до Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически комплекси.
– Археология, LIII, 2, София, 2012, 7-27, ISSN 0324-1203.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Т. Христова. За една група сърпове от територията на България. – Сборник в памет на
академик Д. П. Димитров. София 2013, 48-52, ISBN 978-954-9472-22-6.
гл. ас. д-р Любен Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на Обект №001, етап
ІІІ, км 339+920 - 340+120 – „Селище от късния халколит, ранната бронзова епоха и
средновековието” АМ „Хемус”;
- Участие в наблюдение на строителните дейности на жп линията Пловдив-Свиленград
в участъка край гр. Любимец.
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 международната конференция, посветена на 30-та годишнина на секция
Тракийска археология;
- Участие в националната археологическа конференция в гр. Хисаря, май 2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Лещаков, Л., Кънчева, Т. Колективна находка от каменни калъпи за отливането на
бронзови предмети от землището на с. Загорци, Новозагорско. – В: Сборник в чест на
Иван Панайотов.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Лещаков, Л. Относно произхода, типологията и разпространението на някои върхове
за копия от Епир. – В: Годишник на Collegium Historicum, т. 2, София 2012, 116-151.
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 2013 г.
- Leshtakov, L. Late Bronze Age Socketed Hammers from Bulgaria. – В: Сборник по случай
30 г секция Тракийска археология.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на комисия установила края на археологическите проучвания за календарната
година на археологически обект до с. Балей.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в ИМ-Разград;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в ИМ-Нова Загора;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в РИМ-Враца;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи от бронзовата епоха
съхранявани в ИМ-Видин;
- Изготвяне на графична и фотодокументация на калъпи и въоръжение от бронзовата
епоха съхранявани в музея на НАИМ.
специалист Диана Димитрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на погребалните практики по горното течение на р. Тунджа в района на
големия й завой на юг.
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на погребалните практики на одрисите по горното течение на р. Тунджа в
района на днешните общини Павел баня, Казанлък и Мъглиж.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в VІІ национална научна конференция „Проблеми и изследвания на
тракийската култура” в Казанлък 28-29.09.2013 г. с доклад: Касабова могила в
землището на село Шейново – сложен археологически комплекс;
- Участие в Международна академична конференция във връзка с честване 30 години
СТА в НАИМ – БАН 21 – 24.11.2013 г. с доклад: The Archaeological Complex Kassabova
Tumulus near the Village of Sheynovo in Central Bulgaria.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Димитрова. Златната маска от Светицата. – Будител, 2012, ноември-декември, 7991, ISSN 1312-7829.
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- D. Dimitrova. Shushmanets Tumular Temple near Shipka (Central Bulgaria). – In:
Proceedings of the 12th International Congress of Thracology.
2.2.2. У нас
2.2.2.1 Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Димитрова. Рачева могила при Мъглиж. – В: Василка Герасимова-Томова In
Memoriam, София, 2012, 177-189, ISBN 978-954-9472-19-6;
- Д. Димитрова. Попова могила край Оряховица, Старозагорско. – В: Сборник в памет
на академик Д. П. Димитров, София, 2013, 298-306, ISBN 978-954-9472-22-6;
- Д. Димитрова. Беличенова могила при с. Ясеново – сложен археологически комплекс.
– В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, Казанлък, 2013, 42-57, ISSN
1312-8256;
- Д. Димитрова, М. Първин. Спасително археологическо проучване на могила
Шушманец при Шипка. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София,
2012, 173-175 (съвм. с М. Първин), ISSN 1313-0889;
- Д. Димитрова, М. Марков, Николай Сираков. Издирвания на надгробни могили на
територията на община Сливен. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г.,
София, 2012, 566-567 (съвм. с М. Марков, Н. Сираков), ISSN 1313-0889.
2.2.2.2 Приети за печат през 2013 г.
- Д. Димитрова. Могила Белчови ниви 4 в землището на град Стрелча. – В: Тракийска
селищна археология ІІ-І хил. пр. Хр. в района на Стрелча;
- Д. Димитрова. Проучване на Гурева могила в землището на с. Жельо войвода, община
Сливен през 2013 г. – Каталог на изложбата „Българска археология 2013 г.”.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Д. Димитрова. Откривателят на бъдещето. – В: Орфеева лира. Списание за културна
политика, 2012, 1, 58-61;
- Д. Димитрова. За Китов след Китов. – В: Будител, януари – март 2013, 33-42, ISSN
1312-7829;
- Д. Димитрова. Изложба „Мечът на Севт ІІІ” в Националния археологически музей. –
В: Наука, 2013, 4, 20-22, ISSN 0861 3362;
- Публикация (online) за Confindustria Bulgaria Newsletter от 13.04.2013 г. във връзка с
изложбата „Мечът на Севт ІІІ”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия в НАИМ – БАН за инвентаризация на фонд, съхраняван на ул.
„Латинка” №2, 25.01.2013 г.;
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- Член на комисия за приемане етап от работата на проф. Диана Гергова в Голямата
свещарска (Омуртаговата) могила при с. Свещари – 04-05.11.2013 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Водене протоколи на СТА на 05.02.2013 г.; 25.02.2013 г.; 21.05.2013 г.; 15.10.2013 г.;
22.10.2013 г.; 12.11.2013 г.; 26.11.2013 г.;
- Секретар на следобедно заседание на годишните отчети на СТА – 25.02.2013 г.
10. НАГРАДИ
- Награда „Професор Александър Фол” на община Казанлък и Исторически музей
„Искра” за 2013 г. за цялостен принос в проучването и популяризирането на
тракийската култура от Казанлъшката долина.
специалист Даниела Агре
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Ръководител на археологически проучвания и разкопки по „Програма Странджа-Сакар”
на тракийски обекти в община Тополовград:
- Археологически проучвания на 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. Трети сезон се
проучва укрепения владетелски дом край с. Княжево. На този етап от проучванията са
разкрити пет жилищни помещения в централната сграда и още осем в останалите три
сгради. В сграда ІІ е проучено най-голямото помещение в двореца – „приемната” зала.
Пред входа на тази зала се намира помещение с есхара където са извършвани
жертвоприношения и възлияния. Пред укрепителната стена, на изток от обекта, е
разкрита една от кулите. Пред тази стена е издълбан дълбок ров. През цялото било на
обекта – от запад е разкрита укрепителна стена с дължина 27 м. Към стената, от изток,
са долепени различни помещения и сграда. Откритите на обекта материали, сред които
монети и амфори с печати, са важни репери за периода на обитаване на дворец. На този
етап изграждането му може да бъде поставено около средата на ІV в. пр. Хр. Една от
хипотезите, върху която се работи, е свързана с предположението, че този дом е
цитаделата, около която в близост се е развивал споменатия от древните автори
тракийски град Дронгилон;
- Археологически разкопки на една могила в землището на с. Синапово, община
Тополовград – ръководител Даниела Агре. Финансиране – община Тополовград.
Проект на СТА. В могилата са проучени 8 гроба отнасящи се към РБЕ. Географски,
това са най-южно разположените гробове от РБЕ и на практика единствените разкрити
в тази част на Тракия.
Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по „Програма Странджа” на
тракийски обекти в общини Елхово, Средец, Карнобат, Малко Търново и Царево:
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- Археологически проучвания на две могили в землището на с. Кирилово общ. Елхово.
Финансиране: фондация „Хоризонт” и община Елхово. Проект на СТА. Проучените
през 2013 г. могили са част от некропол, разположен в землището на с. Кирилово. В
могила №1 беше открит гроб на войн. Гробът е под специално оформено съоръжение.
Ритуалът е кремация на място в едностъпална гробна яма. До мъртвия е поставено
бойно снаряжение, стъклени и керамични съдове, сребърна монета. До гроба е разкрита
керамична тризна. 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 Кирилово, през І – началото на ІІ век. Във
втората могила бяха проучени осем гроба. Ритуалът е кремация извън пределите на
могилата. Част от кремацията и даровете са събрани и поставени в керамични урни.
Периодът на насипване на могилата и извършване на погребенията в нея се отнася към
ІІ в. сл. Хр.;
- Научен консултант на археологически проучвания на долмен в м. Мангъра, в
землището на с. Хлябово, община Тополовград – ръководител Деян Дичев;
- Научен консултант на археологически проучвания на укрепен обект край с.
Бродилово, община Царево – ръководител Деян Дичев. Финансиране община Царево и
фондация Хоризонти.
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
- Участие с доклад на Националната археологическа конференция – май 2013 г. Тема на
доклада: „Укрепен владетелски дом край с. Княжево, община Тополовград”;
- Участие с доклад в кръгла маса по проблемите на културата, историята, археологията
и специализирания туризъм в района на Странджа и прилежащата й крайбрежна ивица
организирана от Сдружение „Черноморска Странджа”. Тема на доклада:
„Владетелските домове край Синеморец и Бродилово, община Царево”;
- Участие с доклад в международна научна среща по проблемите на културата,
историята, археологията и туризма в района на Ботевград, Правец и Етрополе –
декември 2013 г. Тема на доклада „Тракийската култура в Ботевградска и Етрополска
община”;
- Участие с доклад на научна среща „Огън и море” в Царево. Тема на доклада:
„Съкровищата от Синеморец”.
б) В чужбина
- Участие във Fifth International Congress on Black Sea Antiquities – Белград, септември
2013. Постер „ Владетелските домове в Тракия”;
- Участие с доклад в ІІІ-та международна конференция в Струмица, Македония,
октомври 2013 г. Доклад на тема „Тракийската култура по долното течение на Тонзос”.
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 2013 г.
- Д. Агре. Тракийската култура по долното течение на Тонзос. – Сборник от
международна конференция в Струмица, 2013.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Агре. Тракийска могила от римската епоха в землището на с. Бояново, Елховска
община. – В: Сборник в памет на акад. Д.П. Димитров. София, 2013, 378-390;
- Д. Агре. Археологически разкопки на могили №3 и №4 в землището на с. Борисово,
Елховска община. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013,
164-166;
- Д. Агре. Археологически разкопки на могили в м. Пропада край Малко Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 166-167;
- Д. Агре. Археологически разкопки на укрепен тракийски владетелски дом в м. Татар
маша край с. Княжево, община Тополовград. – В: Археологически открития и разкопки
през 2012 г. София, 2013, 143-145;
- Д. Агре, Д. Дичев. Укрепен дом в м. Голата нива край с. Синеморец, община Царево. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 145-147.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Д. Агре. „Лозянската могила” край с. Бояново, Елховско. – Сб. В чест на Ив.
Панайотов;
- Д. Агре, С. Йорданов. Сребърно монетно съкровище от дома на тракийски владетел
край с. Синеморец, община Царево. – Нумизматика и сфрагистика;
- Д. Агре. Римски колесници от територията на Елховско. – 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 2013 г.
- Д. Агре. Могилата като сакрално място за траките (на база на проучванията в
Югоизточна България). – Сб. Издание НБУ и НАИМ – от конференцията посветена на
Ямната проблематика в Тракия;
- Д. Агре. Тракийската култура в долината на река Вит. – Сб. от национална
конференция „80 години музейно дело в Ябланица”.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
- Дипляна „Археологически паметници в Царевска община”.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Материали във вестник „24 часа”, Делник, Сакарско ехо.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
- Участие в трансграничен проект на Община Елхово – съвместно с Община Одрин
(Турция);
- Участие в трансграничен проект на Община Тополовград – съвместно с Община
Буюккаращеран (Турция);
- 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
2013 г.;
- Лятна практика на 10 студенти от СУ, ЮЗУ – специалност „Археология” на
археологически обекти на територията на Югоизточна България – с. Княжево с.
Кирилово и с. Бродилово.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Една рецензия на дипломни работи за бакалавърска 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 2013,
Княжево, Тополовградско;
- Семинар в НХА със студенти ІІ и ІІІ курс по специалност „Изкуствознание”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 4 комисии по опазване на археологическото наследство в качеството на
представител на НАИМ – с. Княжево, с. Хлябово, с. Българска поляна и Малко
Търново;
- 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 ИМЦарево.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас

94

- Редактор на тома „Древна Тракия” – материали от конференцията в Монтана
посветена на „Тракийската култура в СЗ България”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в ЮИ България”. –
колеги и студенти от ЮЗУ;
- Участие с постери в конференция на СТА: „30 години от създаване на секцията по
тракийска археология”;
- Организиране на археологическа изложба с материали от разкопките през сезон 2013
г. в Етнографско-археологически музей Елхово;
- Фотоизложба с материали на Експедиция Странджа-Сакар в Тополовград, с включени
проучвани обекти от територията на Тополовградска община – декември 2013 г.;
- Участие в множество радиопредавания.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изработване на концепция 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;
- Участие в подготовката на археологическата изложба в НАИМ.
10. НАГРАДИ
- Почетен гражданин на Община Тополовград за заслуги към развитието на културата в
Общината.
специалист Марлена Тонева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
- Участие с доклад на тема „Thracian burials containing pectorals” в научната
конференция „Тракийска археология. 30 години Секция за тракийска археология при
НАИМ – БАН”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- 4 статии.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Подготовка на документацията на „Градището”, с. Байкалско, общ. Радомир, за
получаване на статут „Културна ценност с национално значение”. Получен статут и
определени граници и режими;
- Подготовка на документацията на Археологически комплекс с. Арковна за получаване
на статут „Културна ценност с национално значение”;
- Участие в 5 комисии по чл. 160 от ЗКН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка на фонд – ИМ-Стрелча;
- Обработка на фонд – ИМ-Дългопол.
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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 Людмил Вагалински (Директор на НАИМ – БАН)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи край село Рупите, Петричко:
ръководител, северен край на римския площад /форум/; 32 дни юни-юли и 20 дни през
август 2013;
- Римска колония Деултум край с. Дебелт, община Средец; ръководител, късноантична
фортификация /северната куртина/; 20 дни през септември-октомври 2013;
- Теренно издирване по проекто-трасето на газопровода „Южен поток”, ревизия А;
ръководител, 30 дни през ноември-декември.
1.2. Други изследователски теми
- Фортификация на римската колония Деултум (към проект „Римска провинциална
култура в българските земи І-ІІІ в. сл. Хр.”);
- Варварско присъствие в късноантична Тракия (към проект „Материална култура в
българските земи през късната античност ІV – начало на VІІ в.”);
- „Долнодунавският римски лимес”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC-6th c. AD);
международна конференция в Петрич, 19 – 21.09.2013; доклад Recent Archaeological
Data from Heraclea Sintica.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Л. Вагалински. Средновековен параклис с аязмо и антични постройки, кв. Сарафово,
гр. Бургас. – В: АОР през 2012 г., София, 2013, 221, ISSN: 1313-0889;
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- Л. Вагалински. Втора западна ранновизантийска порта на Деултум (обект 8). – В: АОР
през 2012 г., София, 2013, 246, ISSN: 1313-0889;
- Л. Вагалински. Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи край с.
Рупите, община Петрич. – В: АОР през 2012 г., София, 2013, 309-310, 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 2013 г.
- Recent Archaeological Data from Heraclea Sintica. In: Heraclea Sintica: from Hellenistic
polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD), международна конференция в Перич, 19 –
21.09.2013 г.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2012 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Десетина в ежедневници.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на съвместен българо-румънски проект „Животът в градовете по Долен
Дунав І – VІ в.”;
- Ръководител на съвместен българо-полски проект „Културата на най-ранните римски
военни селища по Долен Дунав”.
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител от българска страна на съвместен международен проект „Разширяване на
Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав” по
Оперативна програма на ЕС „ЮИ Европа 2007 – 2013 г.”;
- Ръководител от българска страна на съвместен международен проект „Federated
Archaeological Information Management System (FAIMS). Creating eResearch tools for
archaeologists”;
- Ръководител от българска страна, заедно с доц. д-р Георги Нехризов, на съвместен
международен проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset
Networking in Europe (ARIADNE)”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Братиславската научна група, която е консултант на ЮНЕСКО за границите на
Римската империя (римския лимес); Макс Планк изследователска школа за
антропология, археология и история на Евразия.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
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- Надежда Кечева „ГИС в археологията”; Люба Трайкова „Късноантичният колан на
Долен Дунав”; съ-научен ръководител на Даниел Делчев – редовен докторант на
Университета в Хале (немските научни ръководители са проф. Хела Бумке и проф.
Кристиян Милета).
4.3. Организирани школи или семинари
- Теренно археологическо обучение на американски студенти на обекта „Античен град
Хераклея Синтика с некрополи край с. Рупите, Петричко”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Междуведомствена работна група към Министерство на културата за
археологическото културно наследство и изграждането на метро в София; работна
група към МК за изготвян на ЗИД за ЗКН; СЕСОНКЦ; председател на Теренния съвет
към МК; международна комисия за оценяване на кандидатури на български градове за
званието „Европейска столица на културата 2019”;
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: от печат излезе том 7 с дисертацията на Сирма Александрова; главен редактор
на списание Archaeologia Bulgarica, от което през годината излязоха броеве 16, 2012, 1 и
17, 2013, 1, 2, 3.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Десетина интервюта за български вестници, телевизии, списания и електронни медии
относно успехите и проблемите на българската археология и в частност на НАИМ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Член на Музейния обществено-експертен съвет към МК; председател на Музейния
съвет в БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Директор на НАИМ; член на Научния съвет на НАИМ; председател на Библиотечния
съвет на НАИМ.
10. НАГРАДИ
- „За принос в опазването на българското културно-историческо наследство” на община
Свищов.
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доц. д-р Кръстина Панайотова (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония в м. Каваците и Солинария” в ПИ с идентификатор 67800.8.136,
Времетраене: м. април – м. май. Проучени бяха два заградени фамилни сектора.
Градежът от варовикови блокчета и ломени камъни е запазен в 1 ред. Останките от
гробни съоръжения и от поменални практики се отнасят към времето от втората
половина на IV – началото на III в. пр. Хр. Вкопавания (плитки канавки) в глината с
посока С – Ю (в централната част) и с посока И – З (в южната част) от римската епоха.
Финансиране: от частни инвеститори. Към проект на САА на тема: „Антична култура
по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”;
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония в м. Каваците и Солинария” ПИ с идентификатор 67800.8.975.
Времетраене: м. юни. Бяха заложени десет сондажа, в които не бяха регистрирани
никакви археологически структури и не се откриха никакви археологически материали.
Единствено в Сондаж №6, в гънки на скалата се намериха единични фрагменти от
турски керемиди и съдове. В останалите сондажи. Финансиране: от частни
инвеститори. Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в.пр.Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Крепостна стена на п-ов
Урдовиза” – гр. Китен. Времетраене: м. април – м. юни. Беше допроучена Западната
крепостна стена, която пресича шийката на полуострова с приблизителна посока югсевер и южната крепостна стълба. Отворени бяха зазиданите врати на основната стена
и на пропугнакулума. Финансиране: По проект „Via Pontica”. Към проект на САА на
тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”;
- 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. Времетраене: м. юли. Разкрити са останки от 2 сгради,
изградени от ломени камъни на кал. Ориентацията им почти точно следва посоките на
света. За покритието са използвани коринтски керемиди. Обитаването на сградите е
започнало към средата на V в. пр. Хр., но разцветът е в края на ІV в. пр. Хр. Сграда 2
има проучени 4 помещения. От Сграда 2 е разкрита масивна стена от ломени камъни,
ориентирана в посока СЗ – ЮИ, като показва разлика от 10 ° с ориентацията на стените
от Сграда 1. В източния
ѝ край е изградено отворено (?) на юг помещение.
Финансиране: Университета на Прованс Екс – Марсилия I по съвместен
научноизследователски проект на тема „Аполония – некрополи и територия”. Към
проект на САА на тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. –
VІ в. сл. Хр.”;
- Научен ръководител на археологически проучвания на обект „Храмов комплекс на
остров Св. Кирик”. Времетраене: м. август. Работата бе концентрирана в участъка,
намиращ се североизточно от базиликата, където бяха разкрити две ритуални ями
(ботроси) от архаичната епоха (най-ранните материали са от първата четвърт на VI в.
пр. Хр.) и некропол от късната античност. Финансиране: Фондация „Балканско
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наследство”. Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”;
- Научен ръководител на спасителни теренни археологически проучвания в Поземлен
имот с идентификатор 67800.4.39 от землището на гр. Созопол, който изцяло попада в
границите на обект „Античен некропол на Аполония в м. Калфата/Буджака”.
Времетраене: м. септември-октомври. Финансиране: от частни инвеститори. Проучени
бяха 10 гробни съоръжения (1 ограбен питос, 3 ями и 6 градени от варовикови блокове
гробове, 3 от които са разрушени и ограбени) от края на V – началото ІІІ в. пр. Хр.;
останки от постпогребални ритуали (7 обредни огнища и 2 керамични струпвания) и
кариера за добиване на варовикови блокове в южната част на имота, в която във
варовиковата скала е изсечена правоъгълна шахта с дълбочина около 6 м. Шахтата
представлява част от подземно хидроинженерно съоръжение с керамичен тръбопровод
на дъното, проучено и в съседен имот. Към проект на САА на тема: „Антична култура
по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен ръководител на археологическото проучване на обект „Античен некропол на
Аполония (VI – IV в. пр. Хр.) в кв. 81 по ЗРП на гр. Созопол”, ПИ с идентификатор
67800.502.413 и 67800.502.414. Времетраене: м. октомври – м. ноември. Бяха проучени
останки от обитаване през ранножелязната епоха и 10 гробни ями, от които само 6 не са
нарушени, а в 3 е извършено препогребване. Откритите амфори и керамични съдове
датират тази част от аполонийския некропол в периода от края на VI – първата
половина на III в. пр. Хр. Финансиране: от частни инвеститори. Към проект на САА на
тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен ръководител на археологическото проучване на обект „Античен некропол на
Аполония (VI – IV в. пр. Хр.) в кв. 81 по ЗРП на гр. Созопол”, ПИ с идентификатор
67800.502.410 и част от прилежаща улица от ПИ 67800.502.424. Времетраене: м.
ноември – м. декември. Проучени бяха останки от обитаване през ранножелязната
епоха и 8 гроба от края на VI – първата половина на III в. пр. Хр. Финансиране: от
частни инвеститори. Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен консултант на спасително археологическо проучване на обект „Античен
некропол на Аполония в м. Каваците и Солинария” (ПИ V-8642) с научен ръководител
Руслан Стойчев. Времетраене: м. ноември – м. декември. Финансиране: от частни
инвеститори. Към проект на САА на тема: „Антична култура по българското
Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен консултант на археологическо наблюдение при изпълнение на Интегриран
проект за воден цикъл на Созопол „Строителство на канални помпени станции,
напорни тръбопроводи и колектори” с научен ръководител Явор Иванов. Времетраене:
м. ноември – м. декември. Финансиране: общ. Созопол. Към проект на САА на тема:
„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.;
- Научен консултант на спасително археологическо проучване при изпълнение на
Интегриран проект за воден цикъл на Созопол „Строителство на канални помпени
станции, напорни тръбопроводи и колектори” с научен ръководител Явор Иванов.
Времетраене: м. декември. Финансиране: общ. Созопол. Към проект на САА на тема:
„Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.
1.2. Други изследователски теми
- Планова задача „Теракоти от Аполония”: обработка на материалите и подготовка за
публикация на теракоти, открити на нос Скамни през 2011 г. Към проекта на САА на
тема: „Антична култура по българското Черноморие VІ в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.”.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална археологическа конференция – 28 – 31.05.2013 г., гр. Хисаря.
б) В чужбина
- Международная научная конференция „Боспорский феномен. Греки и варвары на
евразийском перекрёстке”. Санкт-Петербург, 19-22.11.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 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. 16p.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Панайотова, Н. Тонков. Геофизично проучване на надгробна могила в м. Гармица,
гр. Черноморец. АОР през 2012 г. София, 2012, 225 – 227, 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 2012 г. София, 2012, 227 – 230, ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, М. Чачева. Спасителни археологически
проучвания на некропола на Аполония в местността Калфата/Буджака /ПИ с идент.
№ 67800.4.51/, гр. Созопол. АОР през 2012 г. София 2012, 230 – 232, ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова, М. Чачева. Спасителни проучвания в
охранителната зона на некропола на Аполония на полуостров Буджака – гр. Созопол.
АОР през 2012 г. София 2012, 232 – 234, ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, Т. Богданова. Редовно археологическо проучване на обект „Храмов
комплекс на остров Св. Кирик”. АОР през 2012 г. София 2012, 237 – 239, ISSN 13130889;
- К. Панайотова, М. Даскалов, Б. Драганов, В. Тодоров. Археологически разкопки на
полуостров Урдовиза в гр. Китен.АОР през 2021 г. София, 2012, 428-430, ISSN 13130889;
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
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- K. Panayotova. The organization of the Spase and Funerary Rituals in the Necropoleis of
Apollonia Pontica. – In: Actes of International Conference „Ancient Greek Necropolises
alоng Black Sea Coast” – Nessebar 4th-7th October, 2012
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- A. Baralis, K. Panayotova. Burial Enclosures and Spatial Organization of the Classical and
Early Hellenistic Necropolis of Apollonia Pontica, Kalfata/Busjaka area. Griechische
Grabbezirke klassischer Zeit. Normen und Regionalismen. Akten des Internationalen
Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 20. – 21. November
2009. Athenaia 6, 2013, 241-259, ISBN 978-3-7774-2034-9;
- К. Панайотова. О культе Деметры и Персефоны в Аполлонии Понтийской.
Боспорский феномен. Греки и варвары на евразийском перекрёстке. Материалы
международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2013, 561 – 467, ISBN 978-54469-0150-0.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- K. Panayotova, M. Daskalov. The archaeological excavations in town of Kiten (Burgas
district) – Cap Urdoviza (Results from years 2006 – 2008, 2012-2013). – IN: Proceedings of
the International Conference 5-8 December 2013, Ahtopol organised within a
Project 2007CBI6IPO008-2011-2-089 financed under the Bulgaria-Turkey Cross-border
Programme. Editors: Hristina Angelova, Mehmet Özdoğan (под печат).
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 Прованс Екс – Марсилия I.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 докторант /САА – НАИМ – БАН/.
4.3. Организирани школи или семинари
„Balkan Heritage” APOLLONIA PONTICA EXCAVATION PROJECT 2013:
- Лекция на тема: „The Island of Sts. Kirik and Yulita during the Archaic period” –
05.08.2013 г., Созопол;
- Лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea „ – 06.08.2012 г., Созопол;
- Лекция на тема: „The Island of Sts. Kirik and Yulita during the Archaic period” –
23.08.2013 г., Созопол;
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- Лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea” – 26.08.2012 г., Созопол;
- Лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea” – 66.09.2012 г., Созопол.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
Междуведомствени комисии по опазване на археологическото наследство като
представител на НАИМ:
- С. Баня, общ. Разлог: 18-20.02.2013 г.
- Гр. Созопол: 10-12.06.2013 г.
- Гр. Черноморец: 26-28.06.2013 г.
- Гр. Приморско: 16-19.07.2013 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отг. секретар на ИАИ;
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- „Българска археология 2012 г.” – участие с материали и 4 постера.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на САА;
- Член на Научния съвет на НАИМ;
- Член на Съвета за теренни проучвания.
гл. ас. д-р Иво Динчев Чолаков (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 02.06.2013 – 05.07.2013 г. – зам. научен ръководител на археологическите проучвания
на обект „Хераклея Синтика”, с. Рупите, общ. Петрич, финансиране – Американски
научен център – София и Община Петрич;
- 01.08.2013 – 20.08.2013 г. – зам. научен ръководител на археологическо проучване на
обект „Хераклея Синтика”, с. Рупите, общ. Петрич, финансиране – Министерство на
културата;
- 22.09.2013 – 11.10.2013 г. – зам. научен ръководител на археологическо проучване в
НАР Деултум, с. Дебелт, общ. Средец, финансиране – Министерство на културата;
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- 07.11.2013 – 21.11.2013 г. – зам. научен ръководител на спасително археологическо
проучване на обект „Римски плосък некропол” в м. „Недялкови колиби”, с. Дебелт,
общ. Средец, финансиране – „Алтест ай джи ти” ЕООД;
- Месеци април и октомври, член на екип за теренни издирвания в басейна на Сухата
река по проект „Създаване на център по геоархеология и прогнозно археологическо
моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ”.
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.”;
- Подготовка за публикуване на студия за „Могилен некропол от римската епоха край с.
Чарда, община Стралджа”;
- Участие в различни дейности по проекта „Danube Limes Brand. Extension of the Danube
Limes - UNESCO World Heritage in the Lower Danube” като изготвяне проект за сайт;
мултимедийно представяне; обработка на текстов, картен и снимков материал;
- Член на проекта „Долнодунавският римски лимес”, изпълняван от НАИМ и
Института по архитектурознание – БАН чрез финансиране от ФНИ-МОН;
- Член на проекта „Създаване на център по геоархеология и прогнозно археологическо
моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването на ефективен и
гъвкав модел на мултидисциплинарни регионални изследвания на археологическото
наследство въз основа на интеграция на археологически данни в ГИС среда”,
изпълняван от ВТУ и НАИМ – БАН чрез финансиране от ФНИ-МОН;
- Подготовка на доклад за международна конференция Heraclea Sintica: from Hellenistic
polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD);
- Участие в проект „ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological
Dataset Networking in Europe” чрез актуализиране на информацията за
местоположението на археологически обекти и въвеждане на запазени само на хартиен
носител регистрационни карти от АКБ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LII Национална археологическа конференция; 28 – 31 май 2013 г. в гр. Хисаря; доклад
„Статистически данни за археологическите проучвания в България през 2012 г.”;
- Международна конференция Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas
(4th c. BC – 6th c. AD), 19-21 септември 2013 г. в гр. Петрич; доклад „Handcraft
production in Heraclea Sintica (on archaeological data)”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Cholakov, I. D./ Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, Season
2011. – Archaeologia Bulgarica XVI, 3 (2012), 77-89, ISBN 1310-9537.
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2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- И. Д. Чолаков, М. Валентинова. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко”, сектор 5, ревизия Е. – В: АОР през 2012 г., НАИМ – БАН. София,
2013, 589-590, ISSN 1313-0889;
- И. Д. Чолаков, М. Валентинова. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 4. – В: АОР през 2012 г., НАИМ – БАН. София, 2013,
590-591, 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 2013 г.
- I. D. Cholakov. Handcraft Production in the ancient city of Heraclea Sintica (on
archaeological data) В сборник от международна конференция „Heraclea Sintica: from
Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD)”.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- З. Христова, И. Чолаков. Ваканция в средните векове или до Средец и назад. София
2013, 81 с., ISBN 978-954-92708-8-4;
- Илюстрации на брошура „Ценностите на Олимпийските игри. От Олимпия до
Пловдив и София”. Изложба „Непреходен отпечатък в историята: Съкровища от гръцки
музеи” София 2013, 24 с. ISBN 978-954-9472-21-9.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в проекта „Danube Limes Brand. Extension of the Danube Limes – UNESCO
World Heritage in the Lower Danube” като координатор WP IV; Трансмариска, Ятрус;
- Участие в проект „ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological
Dataset Networking in Europe”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия за определяне граници и режими за опазване на
археологическа недвижима културна ценност „Античен град Трансмариска” като
представител на НАИМ – БАН в гр. Тутракан, 26 – 28 юли;
- Участие в междуведомствена комисия за определяне граници и режими за опазване на
археологическа недвижима културна ценност „Антично и средновековно селище
Ятрус” като представител на НАИМ – БАН в община Ценово, област Русе, 09-12
декември;
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- 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
- Актуализиране и предоставяне на картони от АКБ по заявки на различни общини в
страната (Бойчиновци, Георги Дамяново, Якимово, Лясковец, Мъглиж и др.), във
връзка с изготвянето на новите им устройствени планове;
- Експертен оглед и докладна записка за терен ПИ 208 005 за инвестиционни намерения
в м. „Висок Еледжик”, землище на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изготвянето на брошура „Ценностите на Олимпийските игри. От Олимпия
до Пловдив и София” и в работна група за изложба „Непреходен отпечатък в
историята: Съкровища от гръцки музеи”, София 2013 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на САА;
- Национален координатор АИС – Археологическа карта на България.
проф. д. и. н. Румен Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Антична и късноантична крепост Голям Боровец (общ. Правец, Софийска област)
(юни-началото на юли). Проучен бе сектор югоизточно от единствената досега порта.
Намерена бе постройка на два етажа (първият е полуетаж). Подовото ниво е застлано с
тухли, по които има останки от хоросан. В ЮИ край се използва скалата, като има и
концентрация на камъни, несъмнено използвани за направата на стълбище към горния
етаж. Открита бе голяма монета с диаметър 30 мм и изписана буквата М (Анастасий
или Юстиниан І). Денивелацията е много голяма. Крепостната стена в непосредствена
близост и сградата са свлечени надолу. Там са открити четири хромела. Керамиката е
късноантична, но малко в количествено отношение.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Двустранен симпозиум България – Сърбия (Правец, ноември 2013 г., учени от Ниш –
музей и университет, София и ИМ-Правец).
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 2013 г.
- R. Ivanov. TRACIA. Una provincia romana nella peninsula balcanica. Milano 2014
(Arnoldo Mondadori editore).
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Р. Иванов, И. Христов. Постамент за статуя на Галиен от кастела Состра. – В:
Сборник в памет на академик Димитър П. Димитров. София 3013, 424-428, ISBN
978 954 9472 226.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- RATIARIA SEMPER FLOREAT, Vol. I, София 2014. – книга.
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 2013 г.
- Р. Иванов. Строителна керамика с печати от Рациария и района. – In: Ratiaria semper
floreat, Vol. I. София 2014;
- Р. Иванов. Рациария и Видин в историко-географски карти от ХV до ХVІІ век. In:
Ratiaria semper floreat, Vol. I. София 2014;
- Р. Иванов, К. Стоев. История на Рациария – име, писмени извори, военни събития,
етнически състав, управление, пътна мрежа. – In: Ratiaria semper floreat, Vol. I. София
2014.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на академията на науките в Ню Йорк.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекционна дейност
- Софийски университет Св. Климент Охридски, Магистърски курс (специалност
археология) – Границите на Римската империя (І – ІV век).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия в Пловдив (Обекти на Ж. Танкова)
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др.
- Концепция – предназначение на планинската крепост Голям Боровец от ІV в. пр. н. е.
до края на VІ век от н. е.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Главен редактор и съставител съм на поредиците:
- Corpus of the Roman Cities in Bulgaria (2012);
- Corpus of the Ancient and Medieval Settlements in Bulgaria (2014);
- Ratiaria Semper floreat (2014).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- КНИГА І: Римляните в сегашна България – войска, пътна мрежа, данъчна система.
София 2014 (100 с. + 100 обр.) (Издателство Марин Дринов – БАН);
- КНИГА ІІ: Римляните в сегашна България – Брачни отношения, мода, образование,
кухня. София 2014 (100 с. + 100 обр.);
- КНИГА ІІІ: Римляните в сегашна България – бани, развлечения, културни прояви.
София 2014 (100 с. + 100 обр.).
доц. д-р Сергей Торбатов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Проучване на късноримска пътна станция по трасето на пътя Рациария – Наисус в м.
Анище край с. Граничак, Община Белоградчик. Ръководих редовни археологически
разкопки. Проучванията бяха проведени от 01.06.2013 г. до 30.06.2013 г. (към проект
„Материална култура в българските земи през късната античност (ІV – началото на VІІ
в.)”);
- Проучване на античния некропол на Анхиало. Ръководих спасителни археологически
разкопки в УПИ Х-3065,3063 (стар ПИ 3065 и 3033) и УПИ ХІ-3063,3064 (стар ПИ
3063, 3064) по плана на гр. Поморие. Проучванията бяха проведени от 02.07.2013 г. до
11.07.2013 г. (към проект „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ
в. сл. Хр.”);
- Проучване на античния град Анхиало. Ръководих спасителни археологически
разкопки в УПИ ХХІІ 1601, кадастрален № 517, кв. 119 по плана на гр. Поморие.
Проучванията бяха проведени от 15.07.2013 г. до 28.07.2013 г. (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 редовни археологически разкопки в
Сектор ІV от територията на античния и средновековен град Анхиало. Проучванията
бяха проведени от 31.07.2013 до 05.09.2013 г. (към проекти „Римска провинциална
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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 римския военен лагер Состра в землището на с. Ломец, Община Троян.
Ръководих (и продължавам да ръководя) редовни археологически разкопки в Сектор
„Принципии” на обекта. Проучванията се провеждат от 08.09.2013 г. и ще продължат
до 03.10.2013 г. (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 некропол на Анхиало. Ръководих спасителни археологически
разкопки в УПИ ІV-230, масив № 16, в м. Кротиря по плана на гр. Поморие.
Проучванията бяха проведени от 21.10.2013 г. до 05.11.2013 г. (към проект „Римска
провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”).
1.2. Други изследователски теми
- Научна обработка с цел публикация на надписи върху вотивна пластика от светилище
на Тракийския конник край Состра (проучвания през 2012 г.);
- Научна обработка с цел публикация на монети светилище на Тракийския конник край
Состра (проучвания през 2012 г.);
- Научна обработка с цел публикация на дребни находки светилище на Тракийския
конник край Состра (проучвания през 2012 г.);
- Научна обработка на нумизматичен материал от късноримската пътна станция в м.
Анище край с. Граничак, Община Белоградчик, придобит в хода на проучванията през
2001-2003 и 2013 г. (общо 241 монети).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- International Theological Congress „The Holy Emperor Constantine and Empress Helena,
promoters of religious freedom and supporters of the Church”, Bucharest, 20 – 24 May 2013
(тема на доклада: „Emperor Constantine I and the Downfall of Paganism in dioecesis
Thracia: the archaeological evidence”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- S. Torbatov. Emperor Constantine I and the Downfall of Paganism in dioecesis Thracia: the
archaeological evidence. – In: Proceedings of the International Theological Congress „The
Holy Emperor Constantine and Empress Helena, promoters of religious freedom and
supporters of the Church”, Bucharest, 20-24 May 2013.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- С. Торбатов. Каралезката чешма (Принос към историята на водоснабдяването в
Южна Добруджа през XIX век). – В: Музеят и градът. Сборник с доклади от
Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите,
с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян 18-19 октомври 2012 г.).
Издателство Faber, Троян, 2013, 190-203 [ISBN 978-954-400-945-8].
2.3. Издадени през 2013 г. научни книги
2.3.2. У нас
И. Христов, С. Торбатов, Б. Иванова, С. Иванов, Л. Нинов. Светилище на
Тракийския конник край Состра. Издателство Unicart, София, 2013, 264 с., ISBN 978954-2953-23-4. Автор съм на 3 глави:
- Глава VІ. Надписи (с. 119-140);
- Глава VІІ. Монети (с. 141-188);
- Глава ІХ. Дребни находки (с. 201-227).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Extension of the Danube Limes – UNESCO World Heritage in the Lower Danube.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
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 НС на НАИМ – БАН;
- Член на 2 междуведомствени комисии (Силистра; Хърлец).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на научен труд: И. Христов, С. Торбатов, Б. Иванова, С. Иванов, Л.
Нинов. Светилище на Тракийския конник край Состра. София, 2013, 264 с., ISBN 978954-2953-23-4.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- 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 спасителните разкопки (02.09 – 16.10.2013 г.) на обект „Нова Надежда
– запад” (археологически обект №31 по трасето на ж. п. линията Пловдив –
Свиленград) при с. Нова Надежда, община Хасково (с Разрешение №299 от 22.08.2013
г.). Основни резултати: проучени са две ями с материали от бронзовата епоха (първа
половина – средата на ІІ хил. пр. Хр.); изследвани са останки от керамичен
производствен център от римската епоха (ІІ – първа половина на ІІІ в.) – пещи за
строителна и битова керамика, други съоръжения (огнища или пещи), пласт с
преотложени синхронни материали; проучени са останки от две средновековни жилища
(ІХ – ХІ в.). Инициирах междуведомствена приемателна комисия (22 – 24.10.2013 г.), на
която представих обекта и резултатите от неговото проучване. Ръководих научната
обработка на материалите и документацията от разкопките, проведена от 11.11. до
21.11.2013 г. в гр. Харманли;
- Ръководител на теренно обхождане и наблюдение (30.04 – 09.05.2013 г.) във връзка с
реконструкцията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград, в участъка Димитровград –
Свиленград (с Разрешение №151/22.04.2013 г.). Източно от с. Нова Надежда (община
Хасково) е регистриран нов археологически обект с материали от епохата на неолита. В
сервитута на новото тук трасе на ж.п. линията неговите граници са приблизително от
Км 245+280 на запад до Км 245+420 на изток. Изготвена е докладна записка с
предложение за същинското му археологическо проучване;
- Ръководител на археологическо наблюдение – надзор (16.05 – 27.05.2013 г.), по
трасето на реконструираната жп линия Пловдив – Свиленград в границите на обект
№13 (Км 237,750 – Км 237,900), в землището на с. Черногорово, община Димитровград
(с Разрешение №148/22.04.2013 г.). Надзорът не доказа наличие на археологически
структури. Продължи теренното обхождане на посочената ж.п. линия в участъка
Димитровград – Свиленград. В западната част на с. Нова Надежда, непосредствено до
съществуващия железопътен прелез е регистриран нов археологически обект – селище
(село/вила) от римската епоха (ІІ – ІV в. сл. Хр.). Част от него попада в строителния
парцел на нов шосеен надлез. Изготвена е докладна записка с предложение за
същинското му археологическо проучване;
- Ръководител на археологическо наблюдение – надзор (03.06 – 15.06.2013 г.), по
трасето на реконструираната ж.п. линия Пловдив – Свиленград в границите на обект
№15, в землището на с. Константиново, община Симеоновград (с Разрешение
№149/22.04.2013 г.). Надзорът доказа наличие на археологически обект, но наложи
корекции в предварителните данни за неговата локализация („Км 251+140 – Км
251+220”) и хронология („праистория и античност”). В сервитута на новото тук трасе
на ж.п. линията неговите граници са от Км 251+140 на запад до Км 251+540 на изток,
т.е. регистрира се в протежение на около 400 м. Обектът следва да се определи като
селище от средновековната епоха (ХІ-ХІІ в.). Изготвена е докладна записка с
предложение за същинското му археологическо проучване;
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- Ръководител на археологическо наблюдение – надзор (21.06 – 02.07.2013 г.), по
трасето на реконструираната ж.п. линия Пловдив – Свиленград в границите на обект
№14 (Км 246+800 – Км 247+030), в землището на с. Нова Надежда, община Хасково (с
Разрешение №150/22.04.2013 г.). Надзорът не доказа наличие на археологически
структури. Междувременно, предвид реалния ход на строителните дейности по ж.п.
линията, се наложи да осъществим наблюдение и в участъка в землището на с.
Преславец, община Харманли, където регистрирахме два нови археологически обекта:
„Преславец – юг 1” (обект №33; Км 263+300 – 263+400) с ограничено количество
материали от средновековната епоха (ХІІ – ХІV в.); „Преславец – юг 2” (обект №34; Км
263+720 – 263+820) с материали от ранната желязна епоха (ХІ – VІІІ в. пр. Хр.) и от
римската епоха (ІІ – ІV в.). Изготвена е докладна записка с предложение за надзор на
първия обект и за разкопки на втория обект;
- Консултирал съм разкопките на Рациария под ръководството на гл. ас. д-р Здр.
Димитров (02 – 04.10.2013 г.).
1.2. Други изследователски теми
- Отговорник (ръководител) съм на проекта на САА „Материална и духовна култура в
българските земи през късната античност (IV – VI в.)”;
- Участвам в проекта на НАИМ „Разширяване на дунавския лимес – световно
наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав” като координатор за Рациария;
- Работя по проблемите на архитектурата, градоустройството и селищния живот на
Балканите през римската епоха и късната античност.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- В. Динчев. Новите разкопки на хълма Михнева могила край с. Добри дял, община
Лясковец. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХVІІ
(2012), 2013, 101-127, ISSN: 0861-5888;
- В. Динчев. Северната крепост на Serdica (Сердика ІІ). История и актуално състояние
на проучванията. – В: В. Динчев (ред.). In honorem proffessoris Георги Кузманов
(Известия на националния археологически институт, ХLІ). София, 2013, 237-279, ISSN:
0323-9535;
- В. Динчев. Notitiae episcopatuum, Theophylactus Simocatta и S. Olteanu. Zikideva и
Долното Подунавие в края на VІ – началото на VІІ в. – В: В. Динчев (ред.). In honorem
proffessoris Георги Кузманов (Известия на националния археологически институт, ХLІ).
София, 2013, 453-493, ISSN: 0323-9535;
- В. Динчев. Спасителните разкопки в м. Под ямача в землището на с. Овчарци, община
Раднево. – В: АОР през 2012 г., София, 2013, 339-342, 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 2013 г.
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- В. Динчев. Западният сектор на късноантичната балканска преградна линия. – В: К.
Рабаджиев и др. (ред.) Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 532553, ISBN 978-954-9472-22-6.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител съм на българо-британския изследователски проект „Краят на
античността по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до
началото на VІІ в.”, със срок на изпълнение от 2009 до 2013 г., вкл. (одобрен с Решение
на Министерския съвет на Р България от 20.02.2009 г.). Поради липса на финансиране
обаче през тази година не е реализирана изследователска дейност.
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 Пламена Бакалова, студент в ШУ „Епископ
Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, катедра „История и
археология”, на тема „Керамика от „Голямата могила” край с. Мъдрец, община
Гълъбово” (защитена на 05.07.2013 г.);
- На магистърската дипломна работа на Филип Колев, студент в СУ „Св. Климент
Охридски”, ИФ, катедра Археология, на тема „Селищната система в долината на
Средна Струма през римската и късноантичната епоха (ІI в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр.)”
(защитена на 17.07.2013 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.)”;
- На докторанта на самостоятелна подготовка към катедра „Археология” на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий” гл. ас. Иван Димитров Църов с тема „Акведуктите по
българските земи, ІІ – ІV в.”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научно жури по конкурс за избор на доцент по специалността
„Изкуствознание и изобразителни изкуства”, шифър 05.08.04, обявен (ДВ, бр.
72/21.09.2012 г.) за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства” на Института за
изследване на изкуствата към БАН (последното заседание на журито е проведено на
19.03.2013 г.; изборът по конкурса с кандидат гл. ас. д-р Ива Досева е проведен
успешно на заседание на НС на ИИИ – БАН);
- Член на Научно жури по конкурс за избор на доцент, обявен (ДВ, бр. 42/10.05.2013 г.)
за нуждите на Националния исторически музей (заключителното заседание на журито е
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проведено на 21.10.2013 г.; изборът по конкурса с кандидат гл. ас. д-р Николай Марков
е проведен успешно на заседание на НС на НАИМ – БАН);
- Член на комисия за оценка на документацията и презентацията на националните
отчети за археологическите проучвания на антични обекти през 2012 г. (м. март, 2013
г.);
- Член на междуведомствена комисия (като представител на НАИМ) за актуализация на
границите и режимите на археологическия паметник на културата „Античен град
Рациария”, с. Арчар, община Димово (02.12 – 05.12.2013 г.).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия по конкурс за избор на доцент (гл. ас. д-р Ива Досева) за нуждите на сектор
„Изобразителни изкуства” на Института за изследване на изкуствата към БАН
(рецензията е предадена на 24.01.2013 г., качена е на сайта на ИИИ-БАН, и е
представена на заключителното заседание на съответното Научно жури на 19.03.2013
г.);
- Становище по конкурс за избор на доцент (гл. ас. д-р Николай Асенов Марков) за
нуждите на Националния исторически музей (становището е предадено на 14.08.2013,
качено е на сайта на НАИМ и е представено е на заключителното заседание на
съответното Научно жури на 21.10.2013 г.);
- Доклад за резултатите от спасителните разкопки на обект „Нова Надежда – запад”
(археологически обект №31 по трасето на ж. п. линията Пловдив – Свиленград) при с.
Нова Надежда, община Хасково, представен на междуведомствената приемателна
комисия (22 – 24.10.2013 г.).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член съм на редакционната колегия на поредицата „Разкопки и проучвания”;
- Съставител и редактор съм на Известия на националния археологически институт, т.
ХLІ (In honorem proffessoris Георги Кузманов), София, 2013, 546 стр., ISSN: 0323-9535.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член съм на Общото събрание на БАН;
- Член съм на комисията за академична собственост към Общото събрание на БАН;
- Член съм на Научния съвет на НАИМ.
доц. д-р Гергана Кабакчиева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Археологически разкопки в „Археологически резерват Улпия Ескус” при с. Гиген,
община Гулянци, Плевенска област. От 08.09 до 07.10.2013 г. са проведени
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археологически разкопки на сградата, южно от храма на Фортуна или известна още
като „сградата с мозайката Ахейци”. Археологическите разкопки са ръководени от
екип: научен ръководител – доц. д-р Гергана Кабакчиева от НАИМ – БАН и заместник
ръководител г-жа Соня Лазарова от Военноисторическия музей в гр. Плевен. В екипа
участват още – докторант Николай Русев, докторант на НАИМ и арх. Светла Радулова
от Плевен. Редовните археологически разкопки са реализирани с финансиране по
проектите на Министерство на културата. Работниците са от с. Гиген, община Гулянци,
Плевенска област. Целите на изследването са установяване на плана на сградата в
нейната южна част и евентуално откриване на главния й вход. Друга от задачите, които
си поставихме е изясняване на строителните периоди на сградата и хронологията на
обитаване на този участък от древния град. Археологическите проучвания са
концентрирани в южната част на големия комплекс на сградата. Тя е със сложен план,
голям вътрешен двор и с представителна част в източната половина. От частичното й
разкриване през 1949 – 1952 г. (разкопки на проф. Теофил Иванов) на това място не са
провеждани. По-голямата част от сградата е останала неразкрита, след намирането на
известната мозайка „Ахейци”. Това възпрепятства подготовката на проект за нейната
консервация и частична реставрация. Работихме в южната и югоизточна част на
сградата. Разкритата площ е 226 кв. м. Проучваните помещения от сградата са
разположени в квадрати на квартал CXXXIV. Проучванията са в най-южните
помещения. Открит е южният външен зид на голямата сграда, който е масивен, с
двулицев градеж в техника opus mixtum. Отвън той е подсилен с контрафорси, от които
при разкопките са разкрити пет на брой. Запазената дължина на зида в проучения
участък е 20 м. Тази страна на сградата опира до най-южния декуманус в античния
град. Вход не е открит. Сградата се развива в западна посока и вероятно е обхващала
две инсули. Това не е учудващо, тъй като тази сграда е жилището на управителя на
града или pretorium-а според мен. На 5,50 м северно от външния зид на сградата е
разкрит друг, с който се оформя дълъг коридор за достигане до югоизточното
помещение. Архитектурните структури са лошо запазени от разрушения в късната
античност и средновековието. Намерени са много фрагменти от opus sectile, стенни
мраморни облицовки и фрагменти от антични стенописи. Всички тези находки
показват, че и тази част на сградата в първоначалния й вид е с богата интериорна
декорация. Подобно струпване на големи късове от суспензура и фрагменти от
стенописи са намерени и на 22 м северно от южния зид. Там са проучени два квадрата с
цел откриването на вход от запад, но такъв не е намерен. Непосредствено до южния зид
на сградата са открити преизползувани в късната античност един римо-коринтски
капител, както и две почти цели антични колони. Разчистени са и останките от
декоративни архитектурни съоръжения в двора на сградата, както и античен кладенец,
който е разположен в югоизточната част на вътрешния двор. Резултатите от новите
разкопки, проведени на терена на голямата сграда с мозайката „Ахейци” дадоха ценни
данни за времето на нейното изграждане и съществуване, както и разрушаването й в
края на Втората готска война. Върху руините на огромната по площ сграда през
Късната античност са построени множество жилищни малки постройки, които са
преизползвали строителния материал от по-ранната сграда. От времето на
средновековния период са намерени следи от обитаване от X-XI в., както и от XII – XIV
в. При разкопките са открити голямо количество монети от римския, късноантичния
период и средновековния период. Всички дребни находки от инвентарната книга са
предадени в Регионалния исторически музей в гр. Плевен. Организирано е ново
архитектурно заснемане на разкритата част от голямата сграда с мозайката „Ахейци” и
с приобщаване на новите археологически структури;
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- Археологически разкопки на античния кастел Димум в гр. Белене – община Белене,
Плевенска област. От 01.08 до 29.08.2013 г. бяха проведени археологически разкопки
на античния кастел Димум в гр. Белене, Плевенска област, с научен ръководител – доц.
д-р Гергана Кабакчиева от НАИМ – БАН и зам. ръководител – Соня Лазарова от
Плевен. Разкопките бяха финансирани от община Белене. Работихме с младежи от град
Белене.
Проучванията бяха концентрирани в югоизточния край на крепостта, както и по
трасето на източната крепостна стена. Разкрити бяха останките от югоизточните кули
(ранноримската – вътрешна и късноримската – ветрилообразна), както и тези от двете
крепостни стени в югоизточния край. Вътрешно от източната крепостна стена бяха
проучени останките от две късноантични жилища. Дребните археологически находки
бяха предадени в Регионалния исторически музей в гр. Плевен;
- През 2013 г. бях научен консултант на разкопките на античната и средновековна
крепост „Балък дере” при с. Славеево, община Ивайловград, Хасковска област, с
ръководител археолога Ивайло Кънев от Националния исторически музей.
Проучванията бяха съсредоточени в централната част на крепостта и голямата сграда.
Разкрити бяха останки от късноантичната и средновековна крепости;
- През 2013 г. проведох археологическо наблюдение на античната крепост Димум – във
връзка с реализирането на проекта на община Белене „Димум – античната митница на
Мизия” по Оперативна програма „Регионално развитие”.
1.1. Други изследователски теми:
- Проучване на резултатите и находките от разкопките на „Голямата могила” при с.
Свирачи, община Ивайловград;
- Проучване на късноримската и късноантична керамика от античната крепост
Урдовиза, Китен.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участие в Националната археологическа конференция в гр. Хисаря – с участие в
научната дискусия за новите изисквания за Документация на археологическите
разкопки – 05.2013 г.;
- Участие в Национална конференция „Културното наследство и публично-частното
партньорство” – София, 31.01 – 01.02.2013 г., с доклад „Гергана Кабакчиева. Проектът
„Великолепието на Армира” – пример за положителна практика на публично-частното
партньорство в областта на културно-историческото наследство;
- Участие в Национална конференция „ Музеите и устойчивото развитие”, София,
06.2013 г., доклад „Иновации в комуникацията с публиката в областта на
археологическото културно наследство”;
- Участие в международната конференция „ Димум – античната митница в Мизия и
Долнодунавския регион”, Белене, 21-22.10.2013 г. , с доклад „Най-нови проучвания на
античния Димум”;
- Участие в конференция „Обединена Европа и нейното културно наследство”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
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2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Гергана Кабакчиева. Студия. Североафриканска фина керамика в диоцезите Тракия и
Дакия (III – VII в.). – В: Юбилеен сборник in honorem professoris Георги Кузманов
(съставител и редактор Венцислав Динчев). София, 2013, 389 – 435, ISSN 0323 – 9535.
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 2013 г.
- Gergana Kabakchieva. Neue Angaben über Oescus in der Spätrömischen periode. –
Miscellenea Bulgarica 22, Wien, 2013, 1-9.
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- Gergana Kabakchieva. Knidian Ware from Bulgaria. – In: Festschrift für Professor
Alexandru Barnea.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Гергана Кабакчиева „Античният град Монтана и неговата територия”. – В: Сборник
„Монтана. Мост на цивилизации”. София, 2013, 32 – 49, ISBN 978-954-378-107-2.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Gergana Kabakchieva, S. Lazarova. Late Roman Principia at the Roman Fort Dimum
(Belene, Bulgaria). – Proceeding of the Limeskongress in Russe, 2012;
- Гергана Кабакчиева. Проектът „Великолепието на Армира” – пример за положителна
практика в областта на културно-историческото наследство. – В: Социализация на
българското културно-историческо наследство II.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Гергана Кабакчиева – участва в Международния проект на НАИМ „Долнодунавския
лимес”. Подготовка за включване в листата на световното културно наследство;
- Ръководител от българска страна на проекта по ЕБР „Животът на античните селища
по Долен Дунав I – IV в.” между НАИМ и Археологическия институт в Букурещ, по
ЕБР между България и Румъния.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм на Международната асоциация Rei Cretari Romanae Fautorum.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции „Антична живопис и скулптура в Мизия и Тракия” – в НБУ, летен
семестър, 30 часа;
- Курс лекции „Оброчен релеф и бронзова пластика” – в НБУ, летен семестър, 30 часа;
- Участие в Комисия за изпит на докторант от САА по специалността.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на дипломните работи на 6 студенти от НБУ;
- Провела съм пътуващ семинар със студенти от НБУ до Италия.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководя подготовката на трима докторанти на НАИМ – Надя Иванова, Калина
Стоянова и Николай Русев.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член съм на Научния съвет на НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Подготвила съм рецензии за научно-изследователски проекти от УНИБИТ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
- Редакция на материали за АОР за 2012 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Подготвих сценарий за научно-популярен филм за античния кастел и митница Димум
(гр. Белене) като част от дейностите по проекта на община Белене „Димум – античната
митница на Мизия” по Оперативна програма „Регионално развитие”;
- Бях консултант при изработването на макет на античната крепост Димум по проект на
община Белене;
- Ръководя проекта на община Ивайловград „Антична вила Армира” по Оперативна
програма „Регионално развитие”;
- Консултирах изработването на макет на антична вила Армира;
- Подготвих табла (8 броя) с историческо-информационни текстове, планове и
илюстрации за античната крепост Димум (гр. Белене);
- Подготвих табла (8 броя) с историческо-информационни текстове, планове и
илюстрации за античната вила Армира по проекта на община Ивайловград;
- Проведох археологически надзор при реализирането на КРР дейностите от проекта на
община Монтана за античната и средновековна крепост „Калето”;
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- Участвах в Радиопредаване по програма „Христо Ботев” на националното радио –
„Енциклопедия”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участвах в работата на Междуведомствената комисия по изработване на
Експозиционния план на Музея за история на София.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- От м. март до ноември 2013 г. замествах доц. д-р Кръстина Панайотова като
ръководител на Секцията по антична археология;
- Участие в Междуведомствена комисия по определяне на границите на античната
крепост Димум в гр. Белене, Плевенска област;
- Участие в Между ведомствена комисия за антична вила „Армира”.
доц. д-р Евгения Генчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих разкопките по проекта „Римски военен лагер и ранновизантийски град
Нове” през периода от 29.07 – 08.09.2013 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 и сектор ХІІ – бараките на І
кохорта. Не бе работено в сектор Х – легионни терми, тъй като обектът е предаден за
консервация и реставрация. Към проект на САА „Долнодунавски лимес І – начало на
VІІ в.”
1.2. Други изследователски теми
- От 10.03 до 29.11.2013г. наблюдавах извършените в Нове консервационнореставрационни дейности в секторите Х – епископски комплекс и сектор ХІ –
принципии като член на екипа на община Свищов, реализиращ проект по оперативна
програма „Регионално развитие”: „Нове – сърцето на легиона. Социализация и
експониране на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове”;
- Подготовка на крайната публикация на разкопките на скамнум трибунорум на Нове,
която ще съдържа историята на проучванията, стратиграфията на обекта, строителните
периоди и всички археологически материали; към проект на САА „Долнодунавски
лимес І – началото на VІІ в.”;
- Обработка на дребните метални предмети от сектор ІV – валетудинариум Нове;
- Обработка на дребните метални предмети от сектор Х – легионни терми Нове.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Участие в международната конференция в Белене на тема: „Димум - античната
митница на Мизия – 21-22.10.2013 г. с доклад: „Нове – сърцето на легиона”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- E. Генчева. Метални находки от разкопките на агората на Никополис ад Иструм. –
Известия на Националния археологически институт, ХLI, 2013, 187 – 237.
2.3. Издадени през 2013 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
- Е. Генчева. Метални находки от сектор Х – епископски комплекс Нове. – В: A.
Biernacki, E. Klenina, E. Gencheva (ed.) Biskupstvo w Novae (Moesia Sekunda) IV – VI w.
Historia-architektura-zycie codzienne. T. II. Zycie codzienne. (Wydawnictwo poznanskie).
Poznan, 2013, 149 – 206 (ISBN 978-83-7177-994-7).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител съм на съвместен проект за археологически проучвания на римския
военен лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Варшавския университет
(Полша). Новият петгодишен договор от 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 съм на съвместен проект за археологически проучвания на римския
военен лагер и ранновизантийски град Нове до Свищов с Университета „Адам
Мицкиевич”, Познан (Полша). Подписаният тригодишен 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
- Курс по антична археология, 2013 – 2014 г. Пловдивски университет – 75 часа.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на трима докторанти: 1 – редовен и 2 – на свободна подготовка.
4.3. Организирани школи или семинари
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- Организиране на семинар в Нове за студентите от Пловдивския университет – април
2013 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмени становища относно консервацията и реставрацията на центъра на римския
военен лагер и ранновизантийски град Нове.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание „Археология”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на изложбата: „Всекидневният живот на римския легионер на Долен Дунав”
– юни-октомври 2013 в НАМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Научния съвет.
доц. д-р Христо Прешленов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месец август ръководих планирани археологически разкопки в Национален
археологически резерват „Деултум-Дебелт” на обект Античен град, сектор Център –
Форум-Запад. Проучих устройството на уличното платно, канализацията,
водопроводната мрежа и прилежащото застрояване западно и южно от кардо и
декуманус максимус. Платното е покрито с големи, най-често правоъгълни плочи,
ограничени с паралелепипедни бордюри. От юг декуманус максимус с ширина 9,30 м е
фланкиран с преустроена през ІV в. атическо-йонийска колонада с интерколумний 2,95
м и височина 5,85 м. През третата четвърт на V в. западно от крепостната стена е
положена нова улична настилка. На север декуманусът е стеснен от изградена в
изоставеното светилище на нимфите чешма, а на юг от зидани стълбове, свързани с
отново преустроения портик. Римското кардо с ширина 8,40 м е главно ранно- и
средновизантийско комуникационно трасе. На запад от кръстовището декуманусът е
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стеснен до 3,60 м, а кардото на юг от него до 5,70 м. През ІV-V в. в прилежащите
инсули се увеличава плътността на застрояване. През VІ-VІІ в. се извършват
некачествени поправки и преустройства. Новите предимно едноделни строежи имат
паянтова конструкция и небрежно изпълнение. Финансиране: МК, ИМ Средец (към
проект „Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в.
сл. Хр.); „Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.” и
„Материална култура в българските земи през късната античност (ІV – начало на VІІ
в.)”).
1.2. Други изследователски теми
- „Интегрирани пространства. Римска експанзия, колонизация и романизация по
Югозападното Черноморие”. Обработих исторически, картографски, епиграфски,
нумизматични и археологически данни за основаването, статута, територията и
застроената зона на римския и ранновизантийския Деултум (към проект „Антична
култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в. сл. Хр.); „Римска
провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”; „Материална култура
в българските земи през късната античност (ІV – начало на VІІ в.)”);
- „Театър, празници и почести в градовете по Югозападното Черноморие през
елинистическата и римската епоха”. Обработих епиграфски данни за произхода,
политическия, социалния и професионалния статус на лица, почетени по време на
мистериални празници в театрите на Дионисополис, Одесос, Месамбрия и Аполония
(към проект „Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на
VІІ в. сл. Хр.)”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Научна конференция „Тракия и Рим”. София, 21-22 март 2013; участие с доклад:
„Югозападният Понт в orbis Romanus. Политическа интеграция на социални
общности”;
- Трети Международен конгрес по българистика. София, 23-26 май 2013; участие с
доклад”: Мобилност на градското население по Българското Черноморие (ІV в. пр. Хр.
– ІІІ в. сл. Хр.)”.
б) В чужбина
- International Conference „Pagans and Christians in the Late Roman Empire: new Evidence,
new Approaches (4th-6th centuries)”. Budapest-Pécs, 7-10 March 2013; участие с доклад:
„Pagans and Christianisation along the Southwest Black Sea coast in the provinces of Scythia,
Moesia Secunda and Haemimontos (4th – 6th c. AD)”;
- International Symposium „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during
the Hellenistic and Roman periods”. Constanţa, 8-12 Juli 2013; участие с доклад:
„Ehrenerweisungen in den Beziehungen der antiken Städten an der Südwestliche
Pontusküste”;
- 5th International Congress on Black Sea Antiquities „Тhe Danubian lands between the
Black, Aegean and Adriatic Seas (7th century BC-10th century AD)”. Belgrade, 17-21
September 2013; участие с доклад: „Roman urbanisation in the south-western Black Sea
area: recent research on the veterans’ colony of Deultum”.
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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 2013 г.
- Хр. Прешленов. Археологически проучвания в северната градска зона на Деултум. –
В: М. Гюрова, Т. Стефанова, П. Димитров, Е. Анастасова, М. Дамянов, И. Чолаков, А.
Аладжов, Г. Нехризов, Г. Иванов (ред.). Археологически открития и разкопки през 2012
г. НАИМ – БАН. София, 2013, 243-245, 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 2013 г.
- Hr. Preshlenov. Administrative acts and the relations of cities along the south-west Black
Sea coast (1st - 3rd century AD). – In: G. R. Tsetskhladze, S. Atasoy, A. Avram, S. Dönmez, J.
Hargrave (eds.). The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millenium
BC – 5th Century AD)”. Proceedings of the 4th International Congress on Black Sea
Antiquities, Istanbul University, 14-18 September 2009 (BAR International Series, 2517).
Oxford, 2013, 189-196, ISBN 9781407311357.
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- Hr. Preshlenov. Honour acts in the political life of the south-western Pontos poleis (4th
century BC – 3rd century AD. – In: A. Coskun, V. Cojocaru (eds). Proceedings of the
International Symposium „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World
during the Hellenistic and Roman periods”. Constanţa, 8 – 12 Juli 2013. Constanţa.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Хр. Прешленов. „Обогатявайте вóините!”: военният принципат на Северите и
градовете по Югозападното Черноморие. – В: М. Манов (отг. рег.). Василка
Герасимова-Томова. In memoriam. София, 2012, 223-229, ISBN 978-954-9472-19-6.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Hr. Preshlenov. Places, instruments and artefacts of the exchanges along the Southwestern
Black Sea coast in the Roman period. – In: E. De Sena (ed.). Communication and Commerce
in the Balkans from Alexander the Great to Alexander Battenberg, International Conference,
Sofia, 25-26 October 2012 (Papers of the American Research Center in Sofia, 1). Sofia;
- Хр. Прешленов. Мобилност на градското население по Българското Черноморие (ІV в.
пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.). – В: Трети международен конгрес по българистика, София, 2326 май 2013 г. София.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
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4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на стажанти в НАР „Деултум-Дебелт”, август 2013 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;
- Член на 2 междуведомствени комисии за оценка на проучването, културноисторическата стойност и опазването на археологически обекти в гр. Варна и с. Баня,
общ. Разлог.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в 2 репортажа на РТВ – Бургас за проучванията в НАР „Деултум-Дебелт”,
август 2013.
гл. ас. д-р Марио Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Септември-октомври 2013 г. – научен ръководител (съвместно с доц. д-р В. Динчев)
на археологическо проучване на обект №31 „Нова надежда – запад” по трасето на жп
линията Пловдив – Свиленград.
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 през I - VI век.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 52-та Национална археологическа конференция, Хисаря, 28-31 май 2013 г.,
с доклад на тема „Сердика през римската и късноантичната епохи според резултатите
от последните проучвания”;
- Участие в Международна научна конференция „Антични мозайки и кариери”, Нов
Български Университет, София, 18 октомври 2013 г. с доклад на тема „Мозайката Felix
от Сердика”.
б) В чужбина
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- Участие в международна научна среща под надслов „Kai metro kai arhaia!”,
Thessaloniki, 26 april 2013 г., с доклад на тема „Archaeology and Metro. The Experience of
Sofia”;
- Участие в XVI International Congress of Christian Archaeology, Roma 22-28 September
2013, с доклад на тема „Two Early Christian Basilicas in Serdica. New Archaeological
Data”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Иванов. Фрагмент от втори vas diatretum от Сердика. Археология, 3-4, 2013.
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 2013 г.
- М. Иванов. Coena funebris върху надгробните плочи от провинция Тракия. Във: К.
Рабаджиев, Хр. Попов, М. Дамянов, В. Кацарова (редактори). Сборник в памет на
академик Д. П. Димитров. София, 2013, 394 – 407, ISBN 978-954-9472-22-6;
- М. Иванов. Terra sigillata от Сердика. – Във: В. Динчев (редактор). In honorem
professoris Георги Кузманов. София, 2013, 147 – 160. (= Известия на Националния
археологически институт, 41, 2013), ISSN 0323-9535;
- М. Иванов. Археологическо проучване на обект „Метростанция 8-II”, Сектор „Изток”,
гр. София, Във: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 290 –
292, ISSN 1313-0889.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Иванов. Мозайката Felix от Сердика. Във: Сборник доклади от международната
научна конференция „Антични мозайки и кариери”, София, 18 октомври 2013.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Брошура „Древна София. Историческо развитие на София от праисторията до края на
6 век.”, София, 2013, 23 стр.;
- Брошура „Средновековна София. Период на разцвет и упадък 7 – 14 век”. София 2013,
19 стр.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на ICOMOS.
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- 10 часа упражнения на студенти V курс, специалност „Градоустройство”, УАСГ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 4 междуведомствени комисии, назначени със Заповед на Министъра на
културата, за археологически обекти в Пловдив, Варна, с. Арчар (Рациария) и Попово
(Ковачевско кале);
- Участие в работна група, назначена със Заповед на Министъра на културата, за
създаване на Концепция, тематична структура и експозиционен план към проекта
„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”, гр. София.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Рецензия на предложение от доц. Е. Иванов по проект за изготвяне на Корпус на
саркофаговата пластика от България.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консултант за раздел „Археология” по проект за създаване на детски музей в София.
гл. ас. д-р Здравко Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Юли-септември 2013: зам. ръководител на археологическите разкопки на Перперикон,
с. Горна Крепост, Кърджалийско;
- Септември-октомври 2013: ръководител на археологическите разкопки „Улпия
Рациария”, с. Арчар, Видинско.
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 България:

127

- 14-15.03.2013 г. Участие във Втората международна конференция, организирана от
Американския Изследователски Център в София (ARCS) на тема: Public Art in the
Balkans from the Roman Empire until Yesterday: intentions, interpretations, controversy.
Тема на доклада: Original meaning and re-interpretation of private/public art: a golden ring
from Veliko Tarnovo, an intriguing product of Medieval and Roman Imperial art.
б) В чужбина:
- 14 – 18.01.2013 г. Участие в 7-ми Световен Археологически Конгрес (WAC 7th),
Амман, Мъртво море, Йордания. Тема на доклада: The Roman Mausoleums in the Region
of Greater Amman: architectural design, building constructions and architectural decoration.
Chronology, development of the complexes and their special place among the monumental
examples of the roman funerary art and architecture;
- 05 – 11.05.2013 г. Участие в 12-ти Международен конгрес за История и Археология на
Йордания (12th ICHAJ): „TRANSPARENT BORDERS”. Хумболдт Университет,
Берлин, Германия. Тема на доклада: A Stage of the Corinthian order Historic Development
in Gerasa – an Analysis of the Mausoleum of Germanus;
- 03 – 07.06.2013 г. Участие в 12-та Международна конференция „Ниш и Византия”,
посветена на 1700 г. от Миланския едикт. Университет Ниш, Сърбия. Тема на доклада:
Early Byzantine architectural elements from Lyutibrod and its region;
- 04 – 08.09.2013 г. Участие в ХIX годишна среща на Асоциацията на Европейските
археолози, Пилзен, Чехия. Тема на доклада: Quarries of Roman Philippopolis;
- 17 – 21.09.2013 г.: Участие в Пети Международен Конгрес по Понтийска археология,
Белград, Сърбия. Тема на доклада: The Building of Marcianopolis: Local and import stone
productions and relationship with the Black Sea colonies during the Principate;
- 20 – 22.11.2013 г.: Участие във Втората Международна конференция за Дунавските
провинции на Римската Империя (2nd International Conference on the Roman Danubian
Provinces: „Religion and Acculturation in the Danubian Provinces”.). Университет на
Ферара, Италия. Тема на доклада: Ulpia Ratiaria. Possible Temple Buildings According to
the Architectural Details on the Terrain and Lapidarium.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Z. Dimitrov. Terracotta Figurines from the Thracian Sanctuary of Tatoul. Archaeologia
Bulgarica, XVII, 2013, Nr. 1, 15-25, ISSN: 1310-9537;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 407-409,
ISSN: 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- З. Димитров. Ордерни елементи от епохата на принципата в региона на Абритус.
Част I – Дорийски капители. – Известия на Регионалния Исторически Музей – Разград;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2012 г.

128

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 2013 г.
- Z. Dimitrov. The monumental arches at Gerasa (Jerash, Jordan) and Philippopolis (Plovdiv,
Bulgaria): a case study in parallel examples from the Hadrian era. – In: Studies of History and
Archaeology of Jordan, vol. 11. Amman, 2013, 803-815, ISBN: 978-88-88438-03-0, ISSN:
1824-4017;
- Z. Dimitrov. Elephant-Headed Capitals in Petra. – In: N. Khairy and Th. Weber (ed.) Studies
on the Nabataean Culture: Refereed Proceedings to the International Conference on the
Nabataean Culture, Vol I. Publications of the Deanship of Scientific Research, The University
of Jordan, Amman, The Hashemite Kingdom of Jordan. Amman, 2013, 127 – 136.
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- Z. Dimitrov. Architectural Details from Antiquity, Reused in Byzantine Churches in Mystras
– In: Proceedings of the III-th International Conference of the Centre of Peloponnesian
Studies, held in Sparta, Greece;
- Z. Dimitrov. The Roman Mausoleums in the Region of Greater Amman (al-Quweismeh, elKahf, Khirbet es-Souk, Qasr es-Sahl, Qasr Nuweijis): architectural design, building
constructions and decoration – In: Proceedings of the 7th World Archaeological Congress,
Session: Archaeology of the Death; held on the Dead sea, Jordan;
- Z. Dimitrov Early Byzantine architectural elements from Lyutibrod and its region – In: M.
Rakocija (ed.) „NIŠ AND BYZANTIUM. Symposium XII” (= the collection of the Scientific
Work from the XII-th Symposium in Niš, 4-7 June 2013).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- З. Димитров. Фриз-архитрав с бичи глави и гирлянди от фонда на Националния
Археологически Музей. – В: К. Рабаджиев и др. (ред.) Сборник в памет на академик
Д.П.Димитров. София, 2013, 408-423, ISBN: 978-954-9472-22-6;
- З. Димитров. Коринтски корниз от форума на Сердика, фин образец на римската и
османската архитектурно-декоративна пластика. – В: проф. Д-р К. Рабаджиев и др.
(ред.) ИЗКУСТВО и ИДЕОЛОГИЯ (= Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Ив.
Маразов). София, 2012, 850-856, ISBN: 978-954-07-3388-3;
- З. Димитров. Златен пръстен с гема, изобразяваща Виктория, от с. Пчеларово,
Кърджалийско – В: М. Манов (ред.) Василка Герасимова-Томова. IN MEMORIAM.
София, 2012, 201-222, ISBN: 978-954-9472-19-6;
- З. Димитров, Н. Русев. Антична керамика от Читашка могила, общ. Братя Даскалови,
Чирпанско. – В: В. Динчев (ред.) IN HONOREM PROFESSORIS Георги Кузманов (=
ИНАИ, т. XLI). София, 2013, 105-145, ISSN: 0323-9535;
- Н. Овчаров, З. Димитров. Южния склон на Акропола на Перперикон. – В: Проблеми и
Изследвания на Тракийската култура, 6, 2013, 145-165. ISSN: 1312-8256;
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Z. Dimitrov. Architectural Decoration in the Colony of Ulpia Ratiaria – In: Proceedings of
the XXII-th Limescongress, held in Roussse, Bulgaria;
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- Z. Dimitrov. Archaeological complexes near Pchelarovo village, Kardzhali region – Trade
Center (Emporium) from the Hellenistic and the Roman era (?) – In: Papers of the American
Research Center in Sofia, vol. I;
- З. Димитров. Бази и постаменти в Долна Мизия и Тракия през римската императорска
епоха – В: Сборник статии в чест на проф. В. Нешева, издател: НАИМ – БАН;
- Н. Овчаров, З. Димитров. Южния склон на Акропола на Перперикон. – В: Проблеми и
Изследвания на Тракийската култура.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Междуведомствена комисия на Министерство на Културата за Статут и граници на
обекта при с. Сталево, Димитровградско – февруари 2013. Участие като представител
на НАИМ – БАН;
- Междуведомствена комисия на Министерство на Културата за Статут и граници на
обекта при с. Арчар, Видинско (Улпия Рациария) – декември 2013. Участие като научен
ръководител на обекта - представен доклад на комисията.
гл. ас. д-р Светла Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Провеждане на редовни археологически разкопки на обект „Базилика №4,
Епископска”, гр. Сандански, зам.-научен ръководител. Разкрита част от богатата
епископска резиденция (мартирион и помощно помещение), разположени на запад от
притвора и помещение №1. Финансиране – Община Сандански. По проект на САА
„Раннохристиянска провинциална култура в българските земи”. Продължителност – 30
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.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по проект финансиран от Фонд Научни изследвания на тема: „Изследвания
върху тесерите на късноантични мозайки от България”;
- 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 –
20 дни;
- Работа по проект „Ранното християнство в Брегалнишкия басейн” (Македония) и в
земите между Брегалница и Струма, съвместно с колеги от Завод и Музей гр. Щип,
Университет на гр. Щип, Р Македония; обработка на материали с цел публикация;
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- Проект „Цареви кули”, антично селище и средновековна крепост, гр. Струмица,
Р.Македония. Експертна консултация по градоустройството и архитектурата;
- 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. Експертни консултации свързани с архитектурата и градоустройството,
както и с раннохристиянското строителство.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад и презентация в международен симпозиум „Антични мозайки и
кариери” състоял се на 17.10.2013 г. в гр. София, НБУ. Тема на доклада: Ancient
quarries and stone cutting in the vicinity of Paroicopolis/Parthicopolis.
б) В чужбина
- Участие с доклад и презентация в международен симпозиум „Venustas, Firmitas et
Utilitas”, 1 – 3.11.2012 г., състоял се в гр. Струмица, Македония. Тема на доклада: Urban
Planning and Architecture of the Ancient and Early Byzantine city of
Paroicopolis/Parthicopolis, the roman Province of Macedonia.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- За Никополис ад Нестум и неговата етническа характеристика. Василка ГерасимоваТомова. In memoriam (2011). – Нумизматика сфрагистика и епиграфика, 2012, 351-363,
ISSN 1312-5532.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство и защита на магистърската дипломна работа на Сашко Темелков
(Македония), студент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
4.3. Организирани школи или семинари
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- Лекции по време на: ПЪТУВАЩ СЕМИНАР „СТАРОГРЪЦКА КУЛТУРА: ЕЛИНИ И
ТРАКИ ПО ДОЛИНАТА НА МЕСТА” 23-24.11.2013 г., организиран от доц. Майа
Василева, НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в три експертни комисии: Нова Надежда, Хасковско; Пловдив – Център и
Пловдив, топлопровод за х-л Принцес Тримонциум.
гл. ас. д-р Веселка Кацарова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Археологически наблюдения и спасителни разкопки на обект „Изворът на нимфите и
Афродита” при с. Каснаково, Община Димитровград във връзка с проект за
консервация и реставрация на сграда от римската епоха и изграждане на нова
инфраструктура – 01.09.2013 – 15.10.2013 г. Извършени са наблюдения при
допълнителни изкопни работи в определени участъци на разкритата през 2007 г.
антична жилищна сграда – доразчистване на връзки и трасета на зидове, направа на
дренажни канавки под нивото на фундиране на зидовете. Под наблюдение на археолог
се извърши и изкоп за прокарване на електрически кабел за осветление на дължина
около 250 линейни метра, който пресича непроучвани преди това участъци със следи от
обитаване през античната епоха. Проведоха се спасителни археологически разкопки на
нова, неизвестна досега сграда от комплекса около изворите, засегната от земекопна
техника през 2012 г. при трасиране на велоалея. Установи се, че става въпрос за сграда
от II-III в. с две помещения, декорирана с подова мозайка. Вероятната й интерпретация
на този етап е храм или мавзолей. Финансиране: Община Димитровград по договор с
НАИМ – БАН. Към проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи
І – ІІІ в.”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на техническа и археологическа документация от проучванията на ст. н. с.
д-р Л. Слокоска на обекти в Пауталия и подготовката им за публикация в част ІІ от
съвместния ни проект „Антични архитектурни комплекси от Пауталия”. Към проекти
на САА”Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в.” и „Материална
култура в българските земи през късната античност ІV – началото на VІІ в.”
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. 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 2013 г.
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- В. Кацарова. Нови данни за селищното обитаване през античността край „Извора на
нимфите и Афродита” при с. Каснаково, община Димитровград. – В: Сборник в памет
на академик Д. П. Димитров, К. Рабаджиев и др. (ред.), София 2013, 485-497, ISBN 987954-9472-22-6.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- 25-26.09.2013 г. – Участие в междуведомствена комисия, като представител на НАИМ
– БАН, в Стара Загора за обект „Антична мозайка в термите на Августа Траяна”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на част от статиите в „Сборник в памет на академик Д. П. Димитров”, К.
Рабаджиев и др. (ред.), София 2013, ISBN 987-954-9472-22-6. заедно с К. Рабаджиев, Х.
Попов и М. Дамянов;
- Главен редактор на монографичния труд на Л. Русева-Слокоска „Късноантична
крепост на хълма Хисарлъка, при гр. Кюстендил”.
д-р Румяна Милчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Работа по тема „Остотеки с гирляндна украса от долината на Средна и Долна
Струма”. Монографично изследване подготвено за печат (обем 120 стр.; 40 обр.).
Първото комплексно изследване на гирляндните остотеки от долината на Средна и
Долна Струма позволява да се изясни иконографията и хронологията им, да се
локализират центровете на производство и да се види какво място заемат в
погребалните практики и в художествената продукция на областта. (Към проект на
САА „Римска провинциална култура в българските земи І – ІІІ в.”);
- Изпълнител на научен проект „Надгробни плочи с портретни изображения от
долината на Средна Струма (Към проект на САА „Римска провинциална култура в
българските земи І – ІІІ в.”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Конференция Heraclea Sintica. From Hellenistic polis to Roman civitas (4 th c. BC – 6 th c.
AD)”. Петрич 19-22 септември 2013 г. Участие с доклад: R. Milcheva. „Roman
gravestones with portraits from the Middle Struma valley”;
- Участие в работна среща между учени от БАН и МАНУ. Сандански 5-6 октомври
2013 г.
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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 2013 г.
- R. Milceva – Z. Bonias. „Zu einigen Grabmonumenten mit Porträts aus dem Gebiet des
mittleren Strymontals”. – In: N. Cambi – G. Koch (editors). Funerary sculpture of the western
Illyricum and neighbouring regions of the Roman empire: proceedings of the International
Scholary Conference held in Split 2009. Split 2013, 747-761, ISBN 978-953-163-381-9.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Р. Милчева. „Два императорски портрета от Одесос”. – В: Сборник в памет на
академик Д. П. Димитров. (редактор: К. Рабаджиев – Хр. Попов – М. Дамянов – В.
Кацарова). София 2013, 445-450, ISBN 978-954-9472-22-6.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Р. Милчева. „Два портрета от Марцианопол”. За том „Богове и хора”, подготвян от
Ал. Минчев;
- R. Milcheva. „Roman gravestones with portraits from the Middle Struma valley”. За актите
на конференция „Heraclea Sintica. From Hellenistic polis to Roman civitas (4 th c. BC - 6 th
c. AD)”. Петрич 19 – 21 септември 2013 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Координатор на проект на ниво БАН – МАНУ. Тема на проекта: „От езичество до
християнство – ритуал и изкуство”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в две междуведомствени комисии за оценка на проучването, културноисторическата стойност и опознаването на обекти в Ескус (с. Гиген) и Пловдив, като
представител на НАИМ.
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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 (зам.-директор на НАИМ, ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на крепостта Перистера в
гр. Пещера, във връзка с изпълнение на проект „Консервация, реставрация и
експониране на антична и средновековна крепост „Перистера” разположена на хълма
„Света Петка”, град Пещера” по Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1:
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-03/2010
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна
линия: BG161РО001/3.1-03/2010. Проучени са на 28 верижно разположени
„помещения” покрай вътрешното лице на крепостната стена. Те са оформени от стени
изградени от камък на кал и прилепени на фуга към куртината. Помещенията са с
различни размери и, вероятно с различно предназначение: жилищни помещения за
войниците, стопански помещения, работилници, складове, свободни пространства
между помещенията и др. Всички разкрити стени са документирани, снимани и
запечатани на нивото на запазената им височина. В помещенията и извън тях са
регистрирани, разчистени, документирани и демонтирани 75 долиуми (питоси). Всички
открити питоси са консервирани и реставрирани, като 47 от тях са експонирани в
проучените помещения. Инвентирани са над 200 находки, между които златни монети
(солиди), бронзови монети от VІ век, метални оръжия и оръдия на труда, фибули,
керамични и костени предмети и др. Април – ноември 2013 г. Финансиране: Община
Пещера;
- Научен ръководител на археологическото проучване на крепостта Калиакра, август
2013 г. Разкопките се проведоха южно и източно от Църква №2 във Вътрешния град на
Калиакра. Разчистени са нови помещения и продължено на изток проучването на
обозначената като Сграда №1, разположена между църкви 1 и 2. Извършена е полева
консервация на всички новоразчистени зидове. В новите сондажи са открити над 100
находки, монети, обеци, пръстени, оръдия на труда, оръжия, огромно количество
фрагментирана керамика и великолепен кръст – енколпион от ХІІІ в. Повечето монети
са от края на ХІІІ, ХІV и началото на ХV в. Останалите са от периода ІV – VІ и една
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монета е от Х в. Зам. ръководители: Елена Василева и Яна Димитрова. Финансиране:
МК и Община Каварна;
- Съръководител (с доц. д. и. н. Н. Овчаров) на археологическото проучване на
крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – октомври-ноември 2012 г. Продължи
проучването на манастирския комплекс от ХV – ХVІІ в. във вътрешността на
крепостта. Установени са нови помещения, като е разкрит и входа от юг. Септемвриоктомври 2013 г. (лично участие на терена – 10 дни). Зам. ръководители: Елена
Василева и Мария Пашова. Финансиране: Столична програма „Култура”;
- Научен ръководител на археологическото проучване на крепостта Лютица до
Ивайловград. През 2011 г., след четиригодишно прекъсване, по проект за социализация
на паметника, са проведени археологически проучвания в два сондажа, разположени в
югозападната част на крепостта, близо до портата. И в двата сондажа от 2011 г. се
достига до основи на сгради, датирани в Х – ХІІ в. За сградата в Сондаж 1 е установено,
че е била опожарена и върху нея е била изградена друга, с паянтова конструкция,
просъществувала до края на ХІІ – началото на ХІІІ в. От сградата е разчистена съвсем
малка част, което км момента на проучването не позволява да се правят други сериозни
заключения. В сондаж 2 е достигнат значителен пласт деструкции от сграда, които са
частично проучени. През 2013 г. продължиха разкопките в двата сондажа от 2011г.,
като работата наложи и двата да се разширят в северна и южна посока. Сондаж 1:
Продължи проучването в дълбочина на разкрития (СЗ) ъгъл от сграда в северната
половина на сондажа. Подовото ниво на сградата е запазено непосредствено в ъгъла и е
било оформено от подредени ломени камъни с относително еднакви размери, които
стъпват върху нивелиращо ниво от пръст. След разрушаването на сградата, на същото
място, е била направена друга постройка, части от паянтовия градеж на която бяха
разкрити в южния край на сондажа при разкопките през 2011 г. Вероятно на тази, покъсна сграда, принадлежи и разкритото през 2013 г. отоплително съоръжение (пещ?).
Формата му е овална, като южната част е разрушена, основата му е изградена от малки
плочести камъни, обмазани с дебел пласт глина, върху която с големи плочести камъни
е оформена площадка. Върху нея бяха разчистени големи парчета глинена обмазка, а
под обмазките, върху каменните плочи, както и непосредствено на юг от тях, бяха
открити няколко цели и фрагментирани, силно горели съда. Сондаж 2: Частично са
проучени две помещения от представителна сграда с добре оформени зидове от
плочести камъни със спойка от бял хоросан. Сградата е била унищожена от пожар,
следи от който се откриват до последното проучвано през този сезон ниво. Размерите
на помещението не са уточнени, тъй като излиза извън рамките на заложения сондаж. В
стратиграфски план при проучването на сградата могат да се разграничат няколко нива:
1). Деструкциите на стените на повърхността се развиват като компактен каменен
разсип, а в дълбочина – само в СЗ ъгъл на помещението. 2). Ниво на разкриване на найгорния ред от стените на помещението. 3). Горял пласт, в който на места бяха
разчистени и следи от овъглено дърво, дребни камъни и многобройни археологически
материали със следи от вторично горене. Пластът не беше изчерпан през настоящия
сезон. Горелият пласт е наситен с находки – Железни предмети (пирони, малки,
декоративни пирончета, клинове, шила, игли, пластинки, кукички, ножчета, едно от
които със запазена костена дръжка, ромбовидна пластина с кукичка, стопилки, желязна
шлака; Бронзови предмети – над 40 корубести монети, пластини, апликации, някои от
които ажурни, накити (фрагменти от гривни и пръстени); Керамични находки –
прешлени за вретено, битова керамика, включително луксозно сграфито, съдове със
златиста ангоба, съдове със зелена глазура, фрагменти от питоси, строителна керамика,
включително с врязана украса; Каменни – половин калъп за бронзови накити (за два
пръстена и халка), със занитено в една от дупките за напасване на калъпа бронзово
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клинче, каменен прешлен за вретено; Стъкло – няколко фрагмента от съдове, фрагмент
от гривна. Северното помещение на сградата е частично разкрито, както в план, така и
в дълбочина. Преградният зид между двете е прекъснат в източния си край, вероятно за
вход, а общата дължина на преградния зид между двете помещения на това ниво на
проучванията е 3,73 м. Разкопките продължиха до разкриването на 1 ред камъни, като
непосредствено до зида беше разчистен и капак на питос. Зам.-ръководители: Елена
Василева и Яна Димитрова. Финансиране: МК.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Организатор на 52 НАК в гр. Хисар.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Петрунова, Н. Овчаров, В. Георгиева, Ф. Петрунов. Крепостта Урвич до с.
Кокаляне, Софийско. – в: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София
2013 г, 412-414;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във вътрешния град на Калиакра.
– В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София 2013 г, 421-424;
- Б. Петрунова, Е.Василева, А.Аладжов. Антична и средновековна крепост Ахтопол. –
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София 2013 г, 430-433;
- Б. Петрунова, Е.Василева, Д.Павлов. Разкопки на късноантичната крепост Перистера,
гр. Пещера. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София 2013 г, 433435.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
- Б. Петрунова. Нови археологически данни за Предградието на крепостта Калиакра. –
В: Етнология на общуването, София 2013, 241-249.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Н. Овчаров, Б. Петрунова. Урвич – древният страж на пътя София-Самоков. София,
2013, Издателство „Уникарт”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Разработка на общи проекти с МАНУ „Средновековна археология и материална
култура”. От българска страна: Бони Петрунова; от македонска страна: Александра
Николска.
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ментор на трима студенти от НБУ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007 – 2013; BG051PO001 – 3.3.07-0002„Студентски практики”;
- Ментор на трима студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013; BG051PO001 –
3.3.07-0002 „Студентски практики”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на докторант на ССА, Мария Пашова, с тема „Луксозната
керамика в Средновековна България ХІІІ-ХІV в.”
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ – БАН;
- Член на Работна група по инфраструктурни проекти;
- Член на Съвет за теренни проучвания;
- Член на Директорския съвет;
- Председател на Научно жури за избор на „професор” за нуждите на НАИМ – Филиал
В. Търново.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище по конкурс за присъждане на академичната длъжност „професор” на К.
Тотев във Филиала на НАИМ във В. Търново;
- Доклад от 60 стр. за „Фондация Созопол”, на тема: „Археологическите проучвания в
гр. Созопол”, във връзка с изработването на ПОУ за гр. Созопол.
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 Сборник по повод 70-годишнината на проф. Ст.
Станилов.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Около 30 участия и интервюта за радио Хоризонт, радио Фокус, радио BTV,
телевизии Канал Едно, BTV, Нова Телевизия, КТВ, вестници: Стандарт, Труд, Новинар
и др.
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- 4 пресконференции за археологическите проучвания на крепостите Калиакра, Урвич и
Пещера.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с материали и постери в изложба „Археология 2012 г.”;
- Автор и организатор на изложба „Реликвите на Калиакра” в ГИМ-Каварна, ноември
2013 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. директор на НАИМ – БАН;
- Завеждащ ССА към НАИМ – БАН;
- И. д. директор (24.01 – 15.03.2013 г.; 03.06 – 05.07.2013 г.; 22.11 – 01.12.2013 г.).
10. НАГРАДИ
- Поканена съм и съм включена в поредицата «Бележити българи на съвременна
България», София, 2013.
гл. ас. д-р Андрей Аладжов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на автомагистрала
„Хемус”, участък Белокопитово. Регистриран е един обект от ранната бронзова епоха.
Финансиране: „Автомагистрали Черно море АД”;
- Научен ръководител на теренни издирвания в границите на земленото укрепление
Кабиюк. Времетраене на теренната работа – м. април. Финансиране: проект „НИАР
„Кабиюк”: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните
владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство” с ръководител гл. ас. д-р
Андрей Аладжов по програмата на Фонд „Научни изследвания” под № ДФНИ К01/5/
23.11.2012 г.;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект Кабиюк. Времетраене на
теренната работа – 2 месеца. Проучена бе площ от 2000 кв. м. Разкрит е затворен
жилищен комплекс с размери 35 х 40 м. Финансиране: проект „НИАР „Кабиюк”:
Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски
резиденции (аул) на Първото българско царство” с ръководител гл. ас. д-р Андрей
Аладжов по програмата на Фонд „Научни изследвания” под № ДФНИ К01/5/
23.11.2012 г.;
- Научен ръководител на теренни издирвания в границите на земленото укрепление
Кабиюк. Времетраене на теренната работа – месец ноември. Финансиране: проект
„НИАР „Кабиюк”: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от
извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство” с
ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов по програмата на Фонд „Научни изследвания”
под № ДФНИ К01/5/23.11.2012 г.;
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- Научен ръководител на археологическо проучване на обект Кулата-Градот, гр.
Ракитово. Проучи се малка част от вътрешността на куртината. Пълният стратиграфски
срез ни позволи да потвърдим периодите на изграждане и поправка на крепостта;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект Плиска, Кръгла каменна
площадка. Времетраене на теренната работа – 20 дни. Проучваше се площ от 425 кв. м.
Резултатите от проучванията през 2013 г. са изключително важни, тъй като се изясни,
че на север и на запад кръглата каменна площадка е заобиколена със синхронни на нея
сгради с дървена конструкция. Финансиране: Министерство на културата;
- Научен ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на газопровода
„Южен поток, участък 6, км 79-150, ревизия 1. Археологически обекти не бяха
регистрирани. Финансиране: „Газтек”.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в написването на монографията „Археологическа карта на Плиска”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- A. Aladzhov. The Final Stage in the development of the Early Byzantine Towns on the
Lower Danube.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Аладжов, С. Станилов. Кръгла каменна площадка. – Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София, 2013, 355-358, ISSN 1313-0889;
- П. Георгиев, Я. Димитров, А. Аладжов, С. Иванов, Х. Стоянова, С. Стойчев.
Обхождания във Външния град на Плиска през 2012 г. – Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София, 2013, 523-524, ISSN 1313-0889;
- Е. Иванов, А. Аладжов. Археологически разкопки на обект „Кулата”, м. Градот при
Ракитово - 2012 г. –Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 445446, ISSN 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров. Теренни издирвания по трасето на Набуко, сектор 2, км 75125, ревизия „е”. –Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 597,
ISSN 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров. Теренни издирвания по трасето на южен поток, сектор 6,
км 71-150. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 597-599,
ISSN 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- И. Борисова-Кацарова, А. Аладжов, С. Горянова. Западна порта на Сердика.
Археологически разкопки сезон 2013. София, 2013, 36 с., ISBN 978-954-9472-24-0;
- I. Borisova-Katsarova, S. Goryanova. The Western Gate of Serdica. Archaeological
Excavations Season 2013. Sofia, 2013, 36 p., ISBN 978-954-9472-25-7.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за приемане на резултатите от археологическите разкопки в
крепостта Перистера, Пещера.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Приноси към българската археология”;
- Редактор на юбилеен сборник в чест на проф. Ст. Станилов.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки и постер във временна изложба „Българска археология 2012”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за средновековна археология.
проф. д. и. н. Станислав Станилов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен консултант на археологическо проучване на обект Кабиюк. Времетраене на
теренната работа – 2 месеца. Проучена бе площ от 2000 кв. м. Разкрит е затворен
жилищен комплекс с размери 35 х 40 м. Финансиране: проект „НИАР „Кабиюк”:
Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски
резиденции (аул) на Първото българско царство” с ръководител гл. ас. д-р Андрей
Аладжов по програмата на Фонд „Научни изследвания” под № ДФНИ К01/5/
23.11.2012 г.;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект Плиска, Кръгла каменна
площадка. Времетраене на теренната работа – 20 дни. Проучваше се площ от 425 кв. м.
Резултатите от проучванията през 2013 г. са изключително важни, тъй като се изясни,
че на север и на запад кръглата каменна площадка е заобиколена със синхронни на нея
сгради с дървена конструкция. Финансиране: Министерство на културата;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект Плиска, Дървена ограда.
Времетраене на теренната работа – 20 дни. Финансиране: Министерство на културата.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в написването на монографията „Кабиюк. Ранносредновековен езически
гроб”.
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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 2013 г.
- А. Аладжов, С. Станилов. Кръгла каменна площадка. – Археологически открития и
разкопки през 2012 г. София, 2013, 355-358, ISSN 1313-0889;
- С. Станилов, М. Инкова. Тайни ходници на север от дворцовия център в Плиска. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 358-360, ISSN 13130889.
доц. д. и. н. Николай Овчаров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месеците юни, 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 изцяло насочени в 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 епохи. Най-важно от ранните периоди
през 2013 г. е намирането на части от глинен олтар от къснобронзовата епоха. Той е
продължение на серията от каменни и глинени олтари по северния венец. 2013-та
година бе богата и на находки от Античността и Средновековието. Разкрити са няколко
нови сгради от ІІІ-V в. с улици между тях. От североизток продължава проучването на
големия некропол от ХІІІ-ХІV в. Интересни са гробовете с отклонения като т.нар.
«вампир» с двукилограмов железен лемеж, забит в сърдечната област. Друго
любопитно погребение е на цяло семейство – мъж, жена и малко дете, положени в
странни пози и очевидно умъртвени насилствено. Предполагаме, че става дума за
еретици. Сред находките се открояват 6 пръстена, пластинка с най-ранния арабски
текст от първата половина на ХІV в., редки монети и печати;
- През месец октомври заедно с доц. Бони Петрунова проведохме разкопки на
крепостта Урвич край с. Кокаляне, Софийско. Това е трети 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 и източното жилищно крило, заедно с официалния вход към
обителта. 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;
- В края на октомври и началото на ноември в продължение на седмица присъствах на
водените от Ангел Конаклиев разкопки във Велики Преслав, където съм научен
консултант. Бе завършен важен сектор на обект „Преславска патриаршия”, с което
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приключи почти 40-годишното изследване на тази част от столицата. Открити бяха
нови части от водопроводната и канализационна мрежа.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и българският Златен век”, Велики
Преслав, ноември 2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Н. Овчаров, З. Димитров, Д. Коджаманова. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 407-409,
ISSN 1313-0889;
- Н. Овчаров, Х. Вачев, И. Петракиев, В. Георгиева. Археологически проучвания на
манастирския комплекс при храма „Св. Св. Петър и Павел” във Велико Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 399-400, ISSN 13130889;
- Б. Петрунова, Н. Овчаров, В. Георгиева, Ф. Петрунов. Археологически проучвания в
крепостта Урвич до с. Кокаляне край София. – Археологически открития и разкопки
през 2012 г. София, 2013, 412-414, ISSN 1313-0889;
- Н. Овчаров. Византийски печат-инталия с образа на св. Архангел Михаил от
областния център под Перперикон. – Сб. Василка Герасимова-Томова. С., 2012, 497505;
- Н. Овчаров, З. Димитров. Южният склон на Акропола на Перперикон. – В: Проблеми
и изследвания на тракийската култура, VІ. Казанлък, 2013, 145-165.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Н. Овчаров. Търсачът на минало открива света. От Гроба Господен до Гибралтар и от
пустинята Гоби до фиордите на Норвегия. С., 2013, 295 с., Издателство „Хермес”;
- Н. Овчаров, Б. Петрунова. Урвич – древният страж на пътя София-Самоков. София,
2013, Издателство „Уникарт”.
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
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г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Изпълнителния борд на Американския биографичен институт в САЩ;
- Член на комисията да изследване на морската история в Източното Средиземноморие
към Института за новогръцки проучвания в Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции във Филиала „Любен Каравелов” на Пловдивския Университет в Кърджали,
специалност „туризъм”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на Националния специализиран експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности към Министъра на културата на Р България;
- Член на Научния съвет на Националния археологически институт с музей;
- Съветник на Националния борд за туризъм;
- Член на Научния съвет на Македонския научен институт;
- Член на съвета за туризъм в община Свиленград;
- Член на Съвета за туризъм в община Кърджали.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на изпълнителния съвет по провеждане на кампанията „Чудесата на България”
на в-к „Стандарт”;
- Изнасяне на лекции пред учени и българската общност в Тимишоара, Румъния,
декември 2013;
- Водач на делегация за честване на 20-годишнината на Московския областен
парламент (дума), Москва, Русия, декември 2013;
- Участие в презентация за 100-годишнината от началото на френските археологически
проучвания на о-в Тасос и Филипи, Ксанти, Гърция, ноември 2013;
- Около 200 интервюта, репортажи и участия в предавания по БНТ, БТВ, НТ, 7 дни, Тв
7, Диема, Европа, Евроком, Планета, различни локални канали;
- Интервюта и информация в близо 100 публикации в чуждестранни медии, отразяващи
мои находки от годината. Най-важни в британските Independent и Dailymail,
американското списание Times, вестници в Австралия, Нова Зеландия, страни от
Латинска Америка, Кения, Танзания, Фиджи и др. Филми за Румънската национална
телевизия и за японската телевизия „Асахи”;
- Почетен Председател на Х борса за културно-исторически туризъм, Велико Търново,
април 2013;
- Участие в Делюви дни, Златоград, септември 2013;
- Представяне на общински проект за крепостта Мисионис, Търговище, декември 2013;
- Участие в европейски проект за реставрация и изграждане на Перперикон, Община
Кърджали;
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- Участие в разработването на европейски проект за експонирането на Велики Преслав
заедно 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 2013;
- Член на управата на сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи”;
- Зам. председател на сдружение „Тракийски туристически район”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в Националната изложба „Българска археология, 2012”, София, февруари
2013.
10. НАГРАДИ
- Носител на почетен знак „20 лет Московская областная дума”.
доц. д-р Живко Аладжов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ж. Аладжов. Провеждане на археологически разкопки на обект „Улица” южно от
Патриаршията във Велики Преслав. Края на септември – началото на октомври 2013 г.;
- Ж. Аладжов. Научен ръководител на проект Археологическо проучване на
средновековната крепост Маркели.
1.2. Други изследователски теми
- Ж. Аладжов. Участие в Проект на ССА „Стари български столици”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Ж. Аладжов. Печат на Константин Дука от Маркели. – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика. 9, 2013.
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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- Ж. Аладжов. Златен медалион с клетъчен емайл от Велики Преслав. – Сборник в чест
на проф. Виолета Нешева.
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Ж. Аладжов. Комит Теодор и къде е неговата резиденция? – В: Българско
средновековие: Общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна
Каймаканова. София, 2013, 497-500, ISBN 978-954-07-3464-4.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Статия за вестник Топ новини – Шумен.
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
- Участие в научно жури за избор на професор (Хитко Вачев) със становище;
- Писмена рецензия на научен проект „Ранно християнство в Североизточна Тракия.
Раннохристиянската (ранновизантийската) базилика на Маркели край Карнобат” към
БУ.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Ж. Аладжов. Член на редакционната колегия на ИАИ;
- Ж. Аладжов. Член на редакционната колегия на сборника посветен на проф. Виолета
Нешева. Участие в редакцията на част от материалите.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Ж. Аладжов. Подготовка на текст за постер и каталога за изложбата „Археология 2013
г.”.
доц. д-р Валери Григоров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Археологическо проучване на обект: Кабиюк, обект 2а. Научен ръководител гл. ас. д-р
А. Аладжов. Времетраене на теренната работа – 2 месеца. Проучена бе площ от 2000
кв. м. Разкрит е затворен жилищен комплекс с размери 35 х 40 м. Финансиране: По
проект на ФНИ;
- Археологическо проучване на обект: Плиска, Дворцов център – изток. Научен
ръководител доц. д-р В. Григоров. Времетраене на теренната работа – 15 дни. Проучена
е площ от 75 кв. м. Разкрити са 2 археологически структури. Инвентирани са 18
находки и 16 цели съда. Направена е статистическа обработка на 9 хиляди фрагмента
керамика. Нарисувани са няколкостотин образци керамични форми и украса.
Финансиране: Министерство на културата;
- Теренни археологически издирвания в земленото укрепление – Кабиюк. Научен
ръководител гл. ас. д-р А. Аладжов. Времетраене на теренната работа – 1 седмица.
Финансиране: По проект на ФНИ;
- Научен консултант на теренните археологически издирвания в района на с.
Паталеница и крепостта Баткунион с научен ръководител Любка Тодорова – РИМ
Пазарджик;
- Научен консултант на теренните археологически издирвания в района на с. Риш с
научен ръководител гл. ас. д-р Светлана Венелинова – РИМ-Шумен.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект на ССА: „Славяни и прабългари”;
- 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;
- Статистическа обработка на керамичния материал от разкопките през 2012 г. от обект:
Плиска, Дворцов център – изток. Без финансиране. Целта е да се подготвят резултатите
за публикуване;
- Консултант на проект за консервация и експониране на разкритите през 2009 – 2011 г.
архитектурни останки на обект Койчово кале до Панагюрище. Без финансиране;
- Рецензия на тематико-експозиционен план за постоянна музейна експозиция на
Исторически музей – Панагюрище.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Национална научна конференция „Градът в българските земи”, гр. Шумен.
Изнесени два доклад на теми: „Следстолична Плиска: стратиграфски наблюдения на
обект „Дворцов център – изток”; и „Статистическа обработка на керамиката от Плиска,
обект „Дворцов център – изток”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- В. Григоров. Дискусия за прехода между Античността и Средновековието и за
хронологичните рамки на „средните векове”. – Археология, 2012, 2, 54-65 (книжката
излезе през 2013 г.), ISSN 0324-1203;
- В. Григоров. Накити в България и Великоморавия от IX-X в. (византийски културни
влияния. – Bulgarian e-Journal of Archaeology, 3.1/2013, ISSN 1314-5088, 99-120;
- Valeri Grigorov, Janko Dimitrov. New Data about Pottery Production in the 9th–10th
centuries in Pliska (Capital of the First Bulgarian Kingdom). – Bulgarian e-Journal of
Archaeology, 3.1/2013, ISSN 1314-5088, 121-136;
- В. Григоров. Плиска „Дворцов център-изток” (разкопки през 2012 г.) –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 363-365, ISSN 13130889;
- Пл. Бонев, В. Григоров. Химико-технологично изследване на монета (фалшификат на
златна номизма тетартерон) от Плиска. – Bulgarian e-Journal of Archaeology, 4.2/2013,
245-258, ISSN 1314-5088.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- В. Григоров. Следстолична Плиска: стратиграфски наблюдения на обект „Дворцов
център – изток”. – Сборник посветен на проф. Ст. Станилов.
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;
- Научна командировка (10 дни) в Бърно, Чехия. Посетени бяха основните
Великоморавски центрове (Микулов, Поганско градище, Старе Место), работи се във
фондовете и музеите с оригинални находки, бяха направени консултации относно
накити и керамика „византийски” тип, които се откриват в Чехия.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Изнесен е курс лекции на магистърска програма, втори семестър, ВТУ, „Погребални
обреди в средновековна България” (6 часа).
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научен ръководител на дипломна работа на Антония Миткова Йорданова, втори курс
магистратура специалност „Археология” в СУ „Св. Климент Охридски” на тема:
„Керамиката от разкопките на Южната крепостна стена в Плиска”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Участие в комисия за приемане на резултатите от археологическите разкопки в
крепостта Лютица, Ивайловградско.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Член на жури за избор на „доцент” за нуждите на НИМ.
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;
- Редактор на юбилеен сборник в чест на проф. Ст. Станилов.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки и постер във временна изложба „Българска археология 2012”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на постоянната комисия за оценка на оферти за издания на НАИМ – БАН;
- Член на Научния съвет на НАИМ.
доц. д-р Методи Даскалов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр. Китен,
Община Приморско (м. април-юни 2013). Завършване на теренната работа по
разкриване на западната крепостна стена, средновековните поправки към нея и
структурите до вътрешното и лице; сваляне на контролния профил пред външното
лице; контролни сондажи. Подготовка за предаване за консервационни работи. Работа
по идейния проект за реставрация под ръководството на арх. Ю. Фърков и арх. Д.
Барфончовска;
- Продължаване на теренното проучване на ранносредновековния езически некропол
край с. Топола, Каварненска община (м. юли – август). Проучени са нови 86 гроба в
източната част на терена, като общият им брой е 595 (най-големият двуобреден
некропол в днешна България).
1.2. Други изследователски теми
- Работа по архива на разкопките на некропола при Топола, Каварненско (от 1984 –
1994): дигитализиране на фотоархива (около 4 200 кадъра); обработване на графична
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документация (чертежи и рисунки на находки); изработване на таблици на металните
находки; уточнения по текстовата част – каталога и съгласуване с другите части на
бъдеща публикация (Договор с Фонд „Научни изследвания”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LII археологическа конференция – гр. Хисаря, май 2013 г. с доклад (съвместно с К.
Панайотова): Археологическо проучване на крепостната стена на п-ов Урдовиза в гр.
Китен (2006 – 2008, 2012-2013 г.);
- Международна конференция: Where is the sites? Research, Protection and Menagement of
Cultural Heritage (5 – 8 Dec. 2013, Ahtopol). Project: Cross-border cooperation for capacity
development in the field of archaeological heritage (Crosscooparch). С доклад: Теренни
археологически обхождания в община Приморско (2008, 2011 г.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Даскалов, А. Карабашев. Античен и средновековен град Анхиало (редовни
археологически разкопки в гр. Поморие). – В: АОР през 2012 г., 426-428, ISSN 13130889;
- К. Панайотова, М. Даскалов, Б. Драганов, В. Тодоров. Археологически разкопки на
полуостров Урдовиза в гр. Китен. – В: АОР през 2012 г., 428-430, ISSN 1313-0889;
- С. Торбатов, М. Даскалов, Б. Иванова. Спасително археологическо проучване в имот
УПИ XV-2826 в зона на „Античен и средновековен град Анхиало” в гр. Поморие,
област Бургас. – В: АОР през 2012 г., 219-220, 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
- The archaeological excavations in town of Kiten (Burgas district) – Cap Urdoviza (Results
from years 2006 – 2008, 2012-2013). – IN: Proceedings of the International Conference 5-8
December 2013, Ahtopol organised within a Project 2007CBI6IPO008-2011-2-089 financed
under the Bulgaria-Turkey Cross-border Programme, Editors: Hristina Angelova, Mehmet
Özdoğan (под печат).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции и упражнения в ПУ „Паисий Хилендарски”: Археология на Великото
преселение на народите (30 часа лекции+15 часа упражнения) – есенен семестър 2013
г.;
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- Курс лекции и упражнения в ПУ „Паисий Хилендарски”: Славянска и прабългарска
археология (30 часа лекции+15 часа упражнения) – есенен семестър 2013 г.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Юрий Юриев Пулчев (Магистърска програма в ИФ, СУ „Св. К. Охридски”):
магистърска теза „Гробовете с кремация в двуобредните некрополи в Добруджа”;
- Лятна практика на 3 студенти от ИФ, СУ „Св. К. Охридски” (бакалавърска и
магистърска програми) на разкопките на некропола при с. Топола, Каварненско.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Боян Тотев Иванов (докторант на самостоятелна подготовка във ВТУ „Св. Св. „Кирил
и Методий”) с тема: „Аристократични гробове и колани на дунавските българи”.
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 Сборник в чест на проф. Виолета Нешева.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за местни и централни медии за разкопките в гр. Китен (ТВ СКАТ; БТВ;
агенции Бургасинфо, Фокус и др.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие в Комисия по инвентаризация на фонда на библиотеката към НАИМ.
гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в разкопки в НИАР Кабиюк по проект с тема „Комплексно
интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции
на Първото българско царство”. Ръководител гл. ас. д-р А. Аладжов, съръководител гл.
ас. д-р Я. Димитров;
- Участие в разкопки в НИАР Плиска на обект „Кръгла каменна площадка-северна
периферия”. Ръководители: проф. Ст. Станилов, гл. ас. д-р А. Аладжов.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
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2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Е. Коматарова-Балинова. Хокери и псевдохокери от биритуалните некрополи в
Североизточна България: Възможности за интерпретация. – В: Салтово-Маяцька
археологiчна культура: проблеми та дослiдження, 3, 2013, 82 – 88, 169 – 177, ISBN 978966-2562-34-7.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- А. Аладжов, Ст. Станилов, Е. Коматарова-Балинова. Кръгла каменна площадка
северна периферия. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013,
355-358, ISSN: 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Е. Коматарова-Балинова. Аспаруховите българи и северите – археологически срещу
исторически свидетелства. – В: Сборник в чест на проф. Станислав Станилов.
гл. ас. д-р Йордан Гатев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие като член на екипа в редовни археологически разкопки на обект Западна
порта на Сердика, проведени през месеците май и юни, 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.н. базилика с подова мозайка.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за приемане-предаване на фонд Средновековие февруари – ноември
като предаващо МОЛ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на съвместна изложба с Национален военно-исторически музей
на тема „С обувката на воина по пътищата на историята”.
гл. ас. д-р Петър Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Изкопи за
изграждане на подпорна стена североизточно от Владетелската църква”, НИАР
„Велики Преслав”, гр. Велики Преслав. Срок: юни – юли 2013 г.; финансиране: по
договор между НАИМ – БАН и „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД. В проучената площ бяха
установени културни напластявания със средна дебелина ~ 1,5 м. Идентифицирани са
зле запазени останки от 22 гробни съоръжения и са изследвани костите на ~ 30 човешки
индивида – част от големия некропол около Владетелската базилика, възникнал в
следстоличния период на града (XI – XIII в.). Освен тях е разкрита 1 варница (пещ за
изпичане на вар) датираща от Османския период (XV – XVIII в.). Извършено е пълно
документиране на разкритите структури и находки.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по 3-годишния 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 на „Преславският
дворец: Владетелската църква”, съвместна монография в колектив с М. Ваклинова, И.
Щерева, М. Манолова, С. Горянова, И. Йорданов. Отговарям за подобект „Некропол”,
както и за графичната и фото документация на обекта. Към проект на Секцията за
средновековна археология на НАИМ „Стари български столици”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Ваклинова, М., Щерева, И., Димитров, П., Манолова-Войкова, М., Горянова, С. 2013.
Велики Преслав. Проучвания на Владетелската църква и прилежащите терени. – АОР
през 2012 г., 377 – 379, обр. 1 – 3, „КОЛБИС” АД, С., 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 2013 г.
- П. Димитров. Нов поглед към езическото светилище в Монтана. – В: Сборник в чест
на проф. д. и. н. Станислав Станилов.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на комисия за проверка състоянието на археологическа база „Велики Преслав”,
гр. Велики Преслав, 5-6.12.2013 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на „Археологически открития и разкопки”;
- Член на редколегията на „Годишен отчет на НАИМ”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. научен секретар на НАИМ – БАН.
Снежана Горянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовно теренно археологическо проучване на обект „Буховски
манастир „Св. Мария Магдалина” при гр. Бухово, район Кремиковци, Столична община
– м. август 2013 г., финансирано от Столична програма Култура 2013 г. Разкрити са
части от наоса, нартекса и екзонартекса на много голяма раннохристиянска базилика с
помещение с гробнични функции (мемориална капела, мартирий). Откритата в
основния гроб в помещението монета от времето на имп. Констанций II (351 – 361 г.)
насочват към датиране построяването на комплекса към средата на IV в. Открити са
части от църковна утвар и украси на икони от времето на построяване и функциониране
на новия параклис в края на XIX в.; много сребърни османски монети, пробити и
използвани като накити; нагръдни кръстчета и др.. Осъществено е и георадарно
проучване на част от терена на археологическия обект (АС-Геоинженеринг ЕООД);
- Зам.-ръководител на редовно теренно археологическо проучване на обект „Западна
порта на Сердика” (ръководители гл. ас. д-р А. Аладжов, гл. ас. д-р Илиана БорисоваКацарова) – м. май-юни 2013 г. и контрол по полевата консервация (м. юли),
финансирано от Столична програма Култура 2013 г. Продължено е проучването в
дълбочина в рамките на укрепената територия на Сердика непосредствено на
североизток от Западната порта. Проучени са нова улица cardo, продължение на
decumanus maximus западно вън от портата, нови части от водопроводната и
канализационната системи на града. Проучена е една яма от късното средновековие. В
сектора източно от ул. Георг Вашингтон са проучени част от жилище от
ранновизантийската епоха, яма от същата епоха, боклучна яма от османския период,
част от яма-хранилище от XVII-XVIII в. Разкрита е и част от втора голяма зала от т.нар.
Базилика с многоцветен мозаечен под, основа за носещ стълб или колона върху
стилобат, различни стени от преустройството на сградата. Продължи работата по
уточняване стратиграфията и хронологията на археологическите напластявания.
1.2. Други изследователски теми
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- Битовата култура в средновековните и късносредновековни български градове
(разработва се във връзка с обработката на материала, добит при проучването на
археологическите обекти в София – Метростанция Сердика 2 и Западна порта);
- Раннохристиянски центрове в околностите на Сердика – издирване на писмени
сведения и проучване на публикации във връзка със стари проучвания на
раннохристиянски храмове и гробни съоръжения в границите на Столична община;
- „Старите български столици Плиска, Велики Преслав и техните околности”, II-ри етап
на проект, финансиран от Фонд Научни изследвания по договор на НАИМ № ДО 02269/18.12.2008;
- Участие в разработването на археологическа справка за разработване на проект за
консервация, реставрация и социализация на обект Западна порта на Сердика.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LII национална археологическа конференция, м. май 2013 г., Хисаря – доклад на тема
„Археологическо проучване на пластове от средновековието до съвременната епоха на
обект Метростанция 8-II (Сердика 2) в София”.
б) В чужбина
- Участие в годишна конференция на Средновековна секция на Сръбското
археологическо дружество, 29-30 октомври 2013 г., Врбас, Сърбия – изнесени два
доклада с презентации на теми: 1/ „Нови проучвания във Велики Преслав” и 2/
„Археологически проучвания в София и близката околност”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- С. Горянова, В. Цветков. Две новооткрити късносредновековни църкви в София:
археологическо проучване и монументална живопис. – Проблеми на изкуството, 3, 4448, ISSN 0032-9371;
- М. Ваклинова, И. Щерева, П. Димитров, М. Манолова-Войкова, С. Горянова. НИАР
„Велики Преслав”. Владетелска църква и Дворцов център. – В: Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 377-379, ISSN: 1313-0889;
- С. Горянова. Обект „Метростанция 8-II, Изток”, София. Археологическо проучване на
останки от периода VII–XX век. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г.
София, 2013, 410-412, ISSN: 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- С. Горянова, Буховският манастир „Св. Мария Магдалина”, 32 с., изд. Ciela (на бълг. и
англ. език);
- А. Аладжов, И. Борисова-Кацарова, С. Горянова. Западната порта на Сердика. 36 с.,
изд. Булпринт, ISBN 978-954-9472-24-0;
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- A. Aladzhov, I. Borisova-Katsarova, S. Goryanova. The Western Gate of Serdica 2013.
Bulprint JSC, ISBN 978-954-9472-25-7.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Съръководител на проект по ЕБР „Проучване и интерпретация на археологическите
култури на териториите на България и Сърбия” – договор между НАИМ и Съвет за
археология при САНИ и Балканолошки институт при САНИ – Белград. Завършен
четиригодишен отчетен период по дългогодишен договор със Съвета за археология при
САНИ. Подписан е нов тригодишен договор за продължаване на сътрудничеството в
областта на археологическите проучвания, към който е привлечен като партньор и
Балканолошкия институт.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
- 28 ноември 2013 г. – лекция на тема „Нови археологически проучвания във Велики
Преслав (2005 – 2013 г.) в Белградски университет, Философски факултет, Отделение
за археология.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на междуведомствена експертна работна група за изработване концепция,
тематична структура и експозиционен план за Античен културно-комуникационен
комплекс „Сердика” София, назначена от Министъра на културата със заповед № РД 09
– 384 /11.07.2013 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 10 ноември 2013 г. – лекция пред културния институт на Българската католическа
екзархия за най-новите археологически проучвания в София;
- Интервюта за различни печатни и електронни медии във връзка с новите проучвания в
София и Бухово (сп. Тема, сп. Осем; БНТ, bTV).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Разработване на постер за археологическото проучване на обект Метростанция 8-II за
годишната изложба „Българска археология 2012 г.”
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор по проект „Старите български столици Плиска, Велики Преслав и
техните околности” на НАИМ (р-л доц. д-р М. Ваклинова) към Фонд „Научни
изследвания.
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Елена Василева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо наблюдение на обект „Късноантична и средновековна крепост
Перистера”, гр. Пещера; зам. ръководител; научен ръководител: доц. д-р Бони
Петрунова. Проектът е по програма BG161РО001/3.1-03/2010 „Консервация,
реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”
разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”. Финансиране-Европейски съюз,
Община Пещера;
- Археологическо проучване на обект №6, АМ „Хемус”, км. 347+395 – км. 347+500; съръководител; научен ръководител: Станислав Иванов, НАИМ, филиал Шумен,
Финансиране – АПИ;
- Археологическо проучване на обект „Средновековна крепост Лютица”, гр.
Ивайловград; заместник ръководител; научен ръководител: доц. д-р Бони Петрунова,
Финансиране – МК;
- Археологическото проучване на обект „Крепост Калиакра; заместник ръководител;
научен ръководител: доц.д-р Бони Петрунова. Финансиране: Община Каварна и МК;
- Археологическо проучване на обект „Средновековна крепост Урвич”; заместник
ръководител; научни ръководители доц. д-р Бони Петрунова, доц. д. и. н. Николай
Овчаров. Финансиране: Програма „Култура”, Столична община;
- Археологическо проучване на обект №001 по трасето на АМ „Хемус”; зам.
ръководител; научен ръководител гл. ас. д-р Любен Лещаков. Финансиране:
„Автомагистрали Черно море” АД.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие във Втора докторантска конференция с доклад: „Магистрали и археология”,
София, ноември 2013;
- Участие в конференция „Градът и неговото пространство” с доклад: „Накитите от
градските некрополи. Сравнителен анализ.”, Шумен, ноември 2013.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във вътрешния град на Калиакра.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, 421-423;
- Б. Петрунова, Е. Василева, А. Аладжов. Антична и средновековна крепост Ахтопол.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, 430-433;
- Б. Петрунова, Е. Василева Д. Павлов. Разкопки на късноантична крепост Перистера,
гр. Пещера. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, 433-435.
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Е. Василева. Погребения на майки с деца. – В: Годишник на Асоциация Онгъл, 11,
2013, 402-408.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на „Приноси към българската археология”.
асистент Методи Златков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологическо проучване на обект „Пробив на бул. М. Кусев”, гр. Стара Загора като
заместник ръководител, научен ръководител – Димитър Янков, РИМ Стара Загора.
Финансиране от община Стара Загора. Време на участие – 20.03-31.04.2013 г. Общата
датировка на обекта е II-XIX в. Разкрити са части от антични, средновековни и
османски сгради и съоръжения;
- Теренно издирване на археологически обекти в площ „Бревене”, разположена на
територията на село Челопеч, община Челопеч, село Църквище, село Карлиево, град
Златица, община Златица, село Чавдар, община Чавдар и село Мирково, община
Мирково, Софийска област, като част от екипа, научен ръководител – Кръстю Чукалев
(НАИМ при БАН). Финансиране по договор между НАИМ при БАН и „Дънди Прешъс
Металс Челопеч” ЕАД. Време на участие – 4.11 – 3.12.2013 г. Регистрирани са 28
археологически обекта.
1.2. Други изследователски теми
- Посещение на град Сандански (за 10 дни през месец юли) и последваща обработки на
полева и основна музейна документация. Графично и фото документиране на
средновековни накити от фонда на АМ Сандански. Към проектите на Секция за
средновековна археология на НАИМ „Българският средновековен град и село” и
„Производство и технологии на българското средновековие”;
- Средновековни селища по долината на р. Струма – историография. Към проектите на
Секция за средновековна археология на НАИМ „Българският средновековен град и
село”;
- Взимане на докторантски минимум на 04.06.2013 г.;
- Преминаване на курс по Photoshop, организиран от ЦУ на БАН, от 13.11.2013 г. до
22.11.2013 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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а) В страната
- Участие във Втора докторантска конференция на НАИМ, на 28-29 ноември 2013 г., с
доклад: „Град Сандански през Средновековието”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Виолета Нешева, Цветана Комитова, Здравка Коркутова, Владимир Петков, Методи
Златков, Юлий Фърков. Археологически резерват „Античен, средновековен и
възрожденски град Мелник”. Манастир „Св. Богородица Пантанаса”. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, с. 473-475;
- Илия Кулов, Малгожата Гребска-Кулова, Богдан Атанасов, Боян Думанов, Живко
Узунов, Драгомир Гърбов, Владимир Петков, Весела Герчева, Ирена Димитрова,
Методи Златков, Кръстю Чукалев, Станимира Танева, Екатерина Илиева. Издирвания
на археологически обекти в общини Кресна и Симитли. – В: Археологически открития
и разкопки през 2012 г., 2013, с. 543-545;
- Димитър Янков, Методи Златков. Археологически проучвания на обект
„Полуподземни гаражи” в АР „Августа Траяна – Верея – Стара Загора”. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г., 2013, с. 622-624;
- Димитър Янков, Методи Златков. Спасителни археологически проучвания в АР
„Августа Траяна – Верея – Стара Загора”, обект „Пробив на бул. „Митрополит М.
Кусев” (УПИ-I, кв. 63а по плана на Стара Загора). – В: Археологически открития и
разкопки през 2012 г., 2013, с. 327-329.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Експерт на НАИМ в Междуведомствена комисия на Министерството на културата за
приемане на археологическите разкопки на обект „Перперикон” през 2013 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Съобщение за средновековието в гр. Сандански за в. Вяра.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Организиране и осъществяването на пътуване в Северна и Средна Гърция, заедно с
фотографа на НАИМ, Красимир Георгиев. Пътуването е свързано с планирана изложба
за цар Самуил в НАИМ. Направени са снимки на редица места, свързани с живота на
цар Самуил (997 – 1014).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- Координиране на Втората докторантска конференция на тема „Проучвания на
културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи”, проведена в
НАИМ – БАН, на 28-29 ноември 2013 г.
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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
- 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 – МОН,
дирекция „Научни изследвания”. Работата ми по проекта включваше командировки в
гр. Свищов и гр. Велико Търново (юли-август) за издирването и проучването на
нумизматичните паметници от предримско време, продукция на гърците от
тракийските крайбрежия и тракийските владетели 5 – 1 в. пр. Хр., както и
документирането и паспортизирането на събраната научна информация. В тази връзка
бе обработен и включен в базата данни на проекта монетният материал по темата,
съхраняван в музейните фондове на ИМ-Свищов и РИМ-В. Търново. Беше изготвен
идентичен по структура на монетния каталог с емисиите на гръцките градове по
тракийските крайбрежия, каталог на монетни типове и символи върху монетосеченията
на тракийските племена, градове и владетели в периода кр. 6 – 1 в. пр. Хр. Двата
монетни каталога – на гръцките и на тракийските монетосечения от зоната на
Балканска Тракия, чиито монетни издания са включени в базата данни на проекта, са
текстове, предназначени за ползване на сайта на проекта;
- 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 ранните (ІІІ в.пр.Хр.) западнопонтийски Александров тип златни и
сребърни монетни емисии, подготвяйки монография по проблематиката.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
161

- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор
Georges Le Rider. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8, 2012, 233-277, табла 4144, ISSN 1312-5532;
- Б. Русева. Уникален бронз с името на Филип Македонски и инициалите на диадоха
Лизимах. – В: In honorem professoris Георги Кузманов. – Известия на Националния
археологически институт, 41, 2013, 47-51, ISSN 0323-9535.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie” с автор
Georges Le Rider. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 9, 2013 (24 стр. текст и 1
табло ил.), ISSN 1312-5532.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- B. Russeva. Relative chronology of the last emissions of silver Alexanders struck by the
Greeks along the Western Pontus and the citizens of Cabyle during the closing decades of the
3rd c. B.C. – In: Сборник, посветен на осемдесетата годишнина от рождението на проф.
дин Александър Фол (03.07.1933 г. – 01.03.2006 г.). Berlin, 2013 (10 стр. текст, с 19
илюстрации).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Русева. Относителна хронология на последните емисии сребърни александровки,
ковани от западнопонтийските гърци и жителите на Кабиле в последните десетилетия
на ІІІ в. пр. Хр. – В: Сборник: Василка Герасимова-Томова. In Memoriam. София, 2012,
126-135, ISBN 978-954-9472-19-6;
- Б. Русева. Монетни находки от ямното светилище при с. Малко Тръново, Чирпанско.
– В: Сборник в памет на академик Д.П. Димитров. София, 2013, 328-332, ISBN 978-9549472-22-6.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант по антична гръцка нумизматика към
секция Нумизматика и епиграфика, НАИМ – БАН.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на научно жури за защита на дисертационния труд на Л. Конова за присъждане
на образователната и научна степен „доктор” към Центъра по тракология, Институт по
балканистика – БАН;
- Председател на комисия за обсъждане и приемане на дисертационния труд на Св.
Филипова, докторант на самостоятелна подготовка към СНЕ, НАИМ – БАН и
предложение за избор на жури по защита и присъждане на образователната и научна
степен „доктор” на същата;
- Председател на комисия, извършила пълната инвентаризация на Нумизматичния фонд
на Археологически музей – гр. Септември (май 2013 г.);
- Консултант към Художествения съвет на БНБ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за дисертационния труд на Л. Конова за присъждане на образователната и
научна степен „доктор” към Центъра по тракология, Институт по балканистика – БАН;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по НОХД № 510/2012 г. по описа на
БлОС;
- Експертиза на монети по Досъдебно производство 112/2012 г. по описа на ОД на МВР
– гр. Видин;
- Експертиза по Досъдебно производство №18/2012 г. по описа на СО при СП – гр.
София, назначена по Постановление от 31.07.2013 г., издадено от Кирил Пейчинов –
следовател при СО при Специализирана прокуратура – гр. София;
- Експертно становище за дарението от Фондация „1300 години България” на 17 броя
сребърни тетрадрахми на пеонския владетел Патрай от съкровището от Режанци.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Зам. главен редактор на год. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика (изд. НАИМ –
БАН);
- Член на редколегията на сп. Нумизматика и сфрагистика, изд. Агато.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съхраняване на нумизматичния фонд Монетни съкровища;
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали и такива за временно
съхраняване;
- Репрезентативна проверка на материалите от благородни метали във фонд
Нумизматика;
- Предоставяне на нумизматични материали за научно изследване от фонд Монетни
съкровища;
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за временната изложба за
среброто, организирана от Националния археологически музей през лятото на 2013 г.;
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- 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;
- Работа по собствено монографично изследване: М. Манов. Келтското царство в
Тракия и монетите на неговите владетели (220 к. с. текст, с включени около 100 ил., 5
карти).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Международна конференция: Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to
Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD), September 19-21, 2013, Petrich, Bulgaria, с доклад:
M. Manov. The Problems Concerning the Settlement Names in the Midle Strymon Valley and
the Valley of Strumeshnitsa. A New Sure Arrangement on the Basis of Heraclea at Strymon.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- M. Manov. The First Mint of Cavarus – the Last King of the Celtic Kingdom in Thrace. –
American Journal of Numismatics (6 к. с. с 3 табла с илюстрации и 1 карта).
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Манов. Епиграфски паметници с името на тракийския владетел Мостис (3 к. с.). –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 9, 2013, ISSN 1312-5532.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- М. Манов. Отново по въпроса за локализацията на пеонския град Добер. – В:
Сборник: Василка Герасимова-Томова. In memoriam. София, 2012, 137-142, ISBN 978954-9472-19-6 (отпечатан 2013).
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- M. Manov. The Problems Concerning the Settlement Names in the Midle Strymon Valley
and the Valley of Strumeshnitsa. A New Sure Arrangement on the Basis of Heraclea at
Strymon. (13 комп. стр. плюс 14 табла с илюстрации). – В: Сборник с доклади от
Международна конференция: Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas (4th
c. BC-6th c. AD), September 19-21, 2013, Petrich, Bulgaria (13 к. с. и 14 табла).
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 и отпечатан през 2013 г.;
- 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.
Ръководител – доц. 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 2012-2013 г.;
- Научна обработка на нумизматичния комплекс от археологическите разкопки на обект
„Ларго-2011 г.”, София, с научен ръководител К. Шалаганов;
- Научна обработка на монетите от археологическите разкопки на обект „Нова
надежда”, Хасковско, с научен ръководител доц. В. Динчев;
- Научна обработка на монети от археологическите разкопки на обект „Жельо войвода”,
с научен ръководител доц. д-р Д. Димитрова.
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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, Дарзалас по монетите, сечени от градските управи в Долна Мизия
и Тракия ІІ-ІІІ в. и адаптацията й за качване на сайта на проекта;
- Проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ в.”. Ръководител:
доц. д-р Бистра Божкова. Финансиране – бюджет на БАН. Чрез научната обработка на
монетни съкровища и единични находки от фондовете на музеите в страната и от
археологически проучвания се представят определени периоди (тракийски,
елинистически, римски, късноантичен и пр.) от монетното обръщение в нашите земи.
Анализът на материала допълва картината на икономико-политическите, религиозните
и др. отношения в древна Тракия;
- Индивидуална планова научно-изследователска задача – „Монетни находки от
археологически разкопки от римската епоха”. Финансиране – бюджет на НАИМ.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Божкова. Иконографията на Арес в провинциалното монетосечене на Долна Мизия
и Тракия І-ІІІ в. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8, 2012, 9-20, ISSN 13125532.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Б. Божкова. Иконографията на Артемида в провинциалното монетосечене на Долна
Мизия и Тракия І-ІІІ в. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 2013 (10 с. текст с
3 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
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Божкова. Историята на Сердика и нейните монети. – В: Василка ГерасимоваТомова. In memoriam. София, 2012, 283-296, ISBN 978-954-9472-19-6.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в съвместен проект с Университета във Варшава, Полша и Университета в
Познан, Полша „Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове.
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г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен 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.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др.
- Председател на научно жури към НАИМ – БАН за присъждане на научната и
образователна степен „доктор” – представено становище;
- Рецензия на дипломна работа за получаване на магистърска степен, департамент
„Археология”, Програма „Археологически изследвания”, НБУ;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по НОХД №510/2012 г. по описа на
БлОС;
- Предварително становище за монети по досъдебно производство №4/2013 г. по описа
на ТЗБОП Кърджали;
- Експертиза на монети по досъдебно производство №4/2013 г. по описа на ТЗБОП
Кърджали;
- Допълнителна експертиза на предмети, веществени доказателства по ДП № 21/2013 г.
по описа на ОСО при СОП;
- Експертиза на монети по досъдебно производство №18/2012 г. по описа на СО при СП
– гр. София;
- Експертиза на монети по досъдебно производство 112/2012 г. по описа на ОД на МВР
Видин;
- Допълнителна експертиза по досъдебно производство №43/2007 г. по описа на
службата, пр. №10СП-139/2007 г. по описа на СГП;
- Експертно становище за дарението от Фондация 1300 години България на 17 броя
сребърни тетрадрахми на пеонския владетел Патрай от съкровището от Режанци.
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”;
167

- Зам. главен редактор на поредицата на НАИМ „Разкопки и проучвания”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Предаване на МОЛ гл. ас. М. Доткова на 6567 монети от Репрезентативния
нумизматичен фонд на НАИМ;
- Репрезентативна проверка на материалите от благородни метали във фонд
Нумизматика;
- Предоставяне на материали от Нумизматичния фонд за временната изложба:
„Коприна и сребро”;
- 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;
- Консултации по нумизматика с граждани и институции.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Научния съвет на НАИМ – БАН;
- Член на ОС на НАИМ – БАН.
доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологическите разкопки във Велики Преслав, обект „Средновековна
улица”.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика – Метро”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика – Западна порта”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Веслец 13” – Сердика;
- Обработка на нумизматичния материал от Китен (Урдовиза);
- Обработка на нумизматичния материал от Воден;
- Обработка на нумизматичния материал от Капитан Андреево;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Средновековна улица” – В. Преслав;
- Работа по проекта на секция „Монетна циркулация VІІ пр. Хр. – ХV в.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална научна конференция „Градът в българските земи. По археологически
данни”, Шумен, 30. Х – 1. ХІ. 2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на Западната римска империя от V в.
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 51-62, ISSN 1312-5532.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Д. Владимирова – Аладжова. Началото на монетосеченето в Сердика. – 1-2,
Археология 2013;
- Д. Владимирова – Аладжова. Разпространението на монетите от 16 нумии на
император Юстиниан І. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика 9, 2013;
- Д. Владимирова – Аладжова. Монетите на императриците Елия Евдоксия, Елия
Евдокия и Лициния Евдоксия и данните от България. – Известия на регионалния
исторически музей Шумен, 15, 2013.
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 2013 г.
- Д. Владимирова – Аладжова. Монета – фуре на император Теодосий ІІ. – В: Сборник:
Василка Герасимова – Томова. In Memoriam. София, 2012, 437-441, ISBN 978-954-947219-6;
- Д. Владимирова – Аладжова. Образът на императрицата – знак за доверие в прехода
от Рим към Византия. – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013,
578-585, ISBN 978-954-9472-22-6.
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
- 90 часа лекции + 45 часа упражнения – в СУ „Св. Климент Охридски”;
- 30 часа – в ПУ „Паисий Хилендарски”.
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 Светослава Филипова;
- Д. Владимирова-Аладжова. Писмена рецензия за приключен втори етап на проект в
БУ 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 колегия на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Главен редактор на Годишник на националния археологически музей.
8. МУЗЕЙНА РАБОТА
- Редакция на т. 12 на Годишник на Националния археологически музей – БАН.
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;
- Корпус на българските средновековни надписи;
- Епиграфски проучвания по Карлуковските скални обители.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в НАК – V.2013 г., Хисаря;
- Участие в Национална научна конференция „ГРАДЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ”,
Шумен 31.Х – 1.ІХ с доклад: Царят в българския град.
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
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2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- К. Хаджиев. Эпиграфические памятники из средновекового города Червена и их
значение для истории города – Первая международная эпиграфическая конференция
Москва 2012 г. (преработен доклад).
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Хаджиев. Средновековните епиграфски паметници като средство за общуване. – В:
Василка Герасимова-Томова. In memoriam. София, 2012, 581-590, ISBN 978-954-947219-6 (отпечатан 2013 г.).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- К. Хаджиев. Странният случай от Драгойново, списание „Осем”, бр. 4 (52), ІV, 2013,
76-79.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- В СУ-ГГФ, магистърска програма „Културен туризъм” лекции на тема: Култура на
средновековна България” – 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- В СУ-ГГФ, магистърска програма „Културен туризъм” – практика на тема: Култура на
средновековна България, 25-28 Х. 2013 г. в гр. Земен.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за сертифициране на туристически маршрут „Пътят към Йерусалим” за
ГГФ, СУ, 15 страници;
- Оценка за реставрационна програма на църквата в Карлуковския манастир.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Член на редколегията на ИНАИМ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- Практически семинар на тема „Българските азбуки и писменост” в 22 СОУ „Христо
Ботев ”, София, V. 2013.
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II.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
доц. д-р Цветана Попова (ръководител на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект по трасето ж. п. линията Пловдив – Свиленград в землището на с. Нова
Надежда, общ. Димитровград. Ръководител: доц. д-р К. Бъчваров. Финансиране: НАИМ
– БАН;
- Западна порта на Сердика – Проект на Програма: „Културна столица” на община
Сердика. Ръководители: А. Аладжов, С. Горанова, И. Кацарова;
- С. Сокол, Новозагорско – ръководител: доц. К. Лещаков, Финансиране: СУ „Кл.
Охридски”;
- С. Ветрен, обект Пистирос – ръководител: доц. А. Гоцев, Финансиране: Фондация
„Балканско наследство”;
- С. Караново – ръководител: В. Игнатов;
- С. Сборяново – Свещари, Омуртагова могила – ръководител: проф. Д. Гергова;
- Плиска – ръководител: А. Аладжов;
- С. Каблешково – ръководител: доц. д-р П. Георгиева. Финансиране: СУ „Кл.
Охридски”.
1.2. Други изследователски теми
- 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 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 горе посочените
изследователски теми:
1. Обект по трасето ж. п. линията Пловдив – Свиленград в землището на с. Нова
Надежда, общ. Димитровград. Ръководител: доц. д-р К. Бъчваров. Финансиране:
НАИМ – БАН;
2. Западна порта на Сердика – Проект на Програма: „Културна столица” на община
Сердика. Ръководители: А. Аладжов, С. Горанова, И. Кацарова;
3. С. Сокол, Новозагорско – ръководител: доц. К. Лещаков, Финансиране: СУ „Кл.
Охридски”;
4. С. Ветрен, обект Пистирос – ръководител: доц. А. Гоцев. Финансиране:
Фондация „Балканско наследство”;
5. С. Караново – ръководител: В. Игнатов;
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6. С. Сборяново – Свещари, Омуртагова могила – ръководител: проф. Д. Гергова;
7. Плиска – ръководител: А. Аладжов, изследвани са материали от секторите на В.
Григоров, М. Инкова и А. Аладжов и от обект Кабиюк;
8. С. Каблешково – ръководител: доц. П. Георгиева, Финансиране: СУ „Кл.
Охридски”;
9. Римска сграда в центъра на София – ръководител: Ж. Величков;
10. С. Юнаците – ръководител: доц. Я. Бояджиев, Финансиране: Фондация
„Балканско наследство”;
11. Местност Месарите – Созопол – ръководител: доц. Х. Панайотова;
12. Късно – антична и средновековна крепост Калята – Якоруда, ръководител: М.
Инкова.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LIІ Национална археологическа конференция, Хисаря, 28.05 – 31.05.2013 г.
б) В чужбина
- Доклад на тема: Tz. Popova The Neolithic bulgur in the settlement of Jabalkovo, South
Bulgaria. Српско архелошко друштво XXXVI Скупштина и годишньи скуп, Нови Сад,
30 мај – 1 јун 2013 Године;
- Доклад на тема: Popova, Tz Ritual food from the necropolis of Apolonia. 16 IWGP 17-22
june Thessaloniki.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Tz. Popova, 25. Palaeobotanic Analysis in the Region of the Town of Septemvri – Pistiros
and its Neighbourhood. – В: Емпорион Пистирос V. Разкопки и проучвания, Ред: Я.
Боузек, Л. Домарадска, А. Гоцев, З. Арчибалд. 2013, 260-269, Прага.
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Popova, Tz. Archaeobotanical macro remains from Late Bronze Age Kamenska chuka in
southern Bulgaria: Economical and environmental considerations (in press). – In:
Stefanovich, M. ed., Kamenska chuka, electronic edition.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Бъчваров К., К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, П. Лещаков, Г. Кацаров, Д.
Илиева, Н. Николова, Н. Тонков, С. Витезович, С. Танева, Ц. Попова. Праисторически
обект при с. Воден, Общ. Димитровград (АМ „Марица”, ЛОТ 2, КМ 43+350 ДО КМ
43+750). – В: М. Гюрова и др. (ред.) – Археологически открития и разкопки през 2012
г., София, 2013, 62-64, ISSN 1313-0889.
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2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Ц. Попова, 2013. Археозоологически изследвания на материали от археологически
обект Сексагинта приста. – В: В. Върбанов (ред.) Sexaginta Prista, Тракийски ямен
комплекс, 1, В. Търново, 2013, 277-301.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Tz. Popova. Agriculture and subsistence economy in the territory of Bulgaria during the neo
eneolithic period. В: Юбилеен сборник в чест на Иван Панайотов.
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 (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)”. 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 Прованс Екc-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 – СУ „Кл. Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на научно жури за присъждане на докторска степен на Иванка Славова
специалност „Археометрия” за защита на докторска дисертация.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище на докторска степен на Иванка Славова специалност „Археометрия” за
защита на докторска дисертация – 14 юни 2013 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание „Интердисциплинарни изследвания”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на изложбата „Римска кухня„ с материали и текст.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на ПГИИ.
доц. д-р Цони Цонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Приложение на ГИС за археологически теренни проучвания;
- Праисторически Паневропейски мрежи за комуникация и размяна. Проект JADE,
Университет Франс-Конте, Безансон, Франция.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Ts. Tsonev, 2013. Axe-heads that might be made of Alpine Jades. Presentation at the first
workshop of JADE 2 project, Besancon, France, March 2013;
- Ts. Tsonev, 2013. Causal Knowledge, Conceptual Vectors and Integrating HistoricalGeographic Web Resources. Conference: Current Practice in Linked Open Data for the
Ancient World, New Jersey, May 29-June 2, 2013.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- 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
2.2.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Ts. Tsonev, 2013. Possibilities of Kriging Surfaces (ArcGIS Toolbox) for Analyses of the
Inscribed into Landscape Language of Prehistoric Land Art. Proceedings of XXV
Valcamonica Symposium, Capo di Ponte, 115-125, ISBN 978-88-906512-07;
- Ts. Tsonev, 2013. Integrating Historical-Geographic Web-resources. In: Elliott, T., Heath,
S., and J. Muccigrosso (eds.) ISAW Papers 7, Current Practice in Linked Open Data for the
Ancient World http://sfsheath.github.io/lawdi-publication/isaw-papers-7.xhtml, ISSN
2164-1471.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Регионален координатор за България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Турция в проекта
JADE2, университет Франс-Конте, Безансон, Франция.
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.
доц. д-р Лазар Нинов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- „Интердисциплинарни изследвания в българската археология” – ръководител до
31.03.2013 г.;
- Западна порта на Сердика – ръководител на разкопките А. Аладжов;
- Праисторическа селищна могила Бъзовец, община Две могили – ръководител на
разкопките Д. Чернаков;
- Римски кастел Состра – ръководител на разкопките Ив. Христов;
- Ранно средновековно селище в м. „Петрова нива” – ръководител на разкопките М.
Николаева;
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- Ескус – ръководител на разкопките Г. Кабакчиева;
- Топола – ръководител на разкопките Л. Дончева;
- Сектор „Тайни ходници” – ръководители на разкопките Ст. Станилов, М. Инкова;
- Калята – ръководител на разкопките М. Инкова;
- Акра – ръководител на разкопките И. Христов;
- Глухите камъни – ръководител на разкопките Г. Нехризов;
- Хераклея Синтика – ръководител на разкопките Л. Вагалински;
- Спасителни разкопки в центъра на София – ръководител на разкопките К. Меламед;
- Османски комплекс „Кръстата казарма” Видин – Оленка Миланова;
- Якоруда - ръководител на разкопките М. Инкова;
- Производствен център при с. Златар – С. Дончева;
- Могила 27 край Каспичан – ръководител на разкопките Я. Димитров;
- Драгойна – ръководител на разкопките Е. Божинова;
- Козарева могила - ръководител на разкопките П. Георгиева;
- Остеологични анализи от спасителни проучвания на територията на Мартен,
Русенско – ръководител на разкопките Д. Драгоев;
- Плиска – Вътрешния град – ръководител на разкопките Я. Димитров.
1.2. Други изследователски теми
- Българо-японски проект „Дядово” – ръководител от българска страна – Д. Гергова;
- Водна централа – ръководител на разкопките Т. Стоянов;
- Доситеево – ръководител на разкопките Б. Бориславов;
- 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;
- Акин – ръководител на разкопките Ив. Христов;
- Средновековен манастирски комплекс в м. „Кирика” – Мадара – ръководител на
разкопките Г. Майсторски.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Научна конференция Heraklia Sintica19-21 IX, 2013 межд. участие Animals from the
ancient city of Heraclea Sintica and their place in people’s lifestyle.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Л. Нинов, 2013: Археозоологически изследвания на праисторически обекти –
Археологически открития и разкопки през 2012 г, 2013, 90-91, ISSN: 1313-0889;
- Л. Нинов, 2013: Археозоологически изследвания на обекти от бронзовата и желязната
епоха. – Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 192-194, ISSN:
1313-0889;
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- Л. Нинов, 2013: Археозоологични проучвания на антични обекти. – Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 345-346, ISSN: 1313-0889;
- Л. Нинов, 2013: Археозоологични проучвания на средновековни обекти. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 505-507, ISSN: 13130889.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Л. Нинов, 2013. Археозоологически анализи на материали от ранновизантийска
крепост на нос Акра, Бургаски залив. – Акра проучване на ранновизантийска крепост
на полуостров Свети Никола при град Черноморец. Христов И., Иванов С.,
Мутафчиева, Киров И., Девлова П, Узунова С., София, 2013, том 1, 179-198, ISBN 978954-2953-18-0;
- Л. Нинов, 2013. Археозоологически изследвания на материали от археологически
обект Сексагинта приста. – В: В. Върбанов (ред.) Sexaginta Prista, Тракийски ямен
комплекс, 1, В. Търново, 2013, 277-301.
2.3. Издадени през 2013 г. научни книги
2.3.2. У нас
- И. Христов, С. Торбатов, Б. Иванова, С. Иванов, Л. Нинов, 2013. Светилище на
Тракийския конник край Состра. София, 2013, ISBN 978-954-2953-23-4.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- JCAZ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Директорски съвет до 31.03.2013 г., комисии за Латинка.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на сп. „Интердисциплинарни изследвания”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зав. ПГИИ до 31.03.2013 г.
инж. д-р Никола Тонков
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Римска, късноантична и средновековна крепост Порос, кв. Крайморие, гр. Бургас.
Ръководител: Милен Николов, РИМ-Бургас. Финансиране: община Бургас.
Продължителност: 10 дни, юли 2013 г. Двумерна електросъпротивителна томография
на площ от 3 дка;
- Обект по трасето ж. п. линията Пловдив – Свиленград в землището на с. Нова
Надежда, общ. Димитровград. Ръководител: доц. д-р К. Бъчваров. Финансиране: НАИМ
– БАН. Продължителност: 10 дни, септември 2013 г. Геомагнитно картиране на площ
от 24 дка в рамките на сервитута на ж. п. линията и извън него;
- Плосък некропол от ранната бронзова епоха край с. Дъбене, Карловско. Ръководител:
М. Христов, НИМ.Финансиране: НИМ. Продължителност: една седмица, октомври
2013 г. Геомагнитно и електросъпротивително картиране на площ от 8 дка;
- Укрепено селище от късната античност в м. Калето, с. Оногур, община Тервел, обл.
Добрич, №1300580 (АКБ). Ръководители: доц. д-р Р. Костова, ВТУ, гл. ас. д-р О.
Александров, ВТУ. Финансиране: НАИМ – БАН, договор ДФНИ-К01/4 22.11.2012 г.
Продължителност: една седмица, октомври 2013 г. Геомагнитно картиране на площ от
20 дка;
5. Селище от римската и късноантичната епоха в землището на с. Ефр. Бакалово,
община Крушари, обл. Добрич. Ръководители: доц. д-р Р. Костова, ВТУ, гл. ас. д-р О.
Александров, ВТУ. Финансиране: НАИМ – БАН, договор ДФНИ-К01/4 22.11.2012 г.
Продължителност: една седмица, октомври 2013 г. Геомагнитно картиране на площ от
12 дка.
1.2. Други изследователски теми
- Интердисциплинарни изследвания в българската археология. Усъвършенстване на
методиката и техниката за геофизично проучване на археологически обекти;
- Решаване на правата и обратна задача на електро- и магнитопроучването за дву- и
тримерни модели на тела, уподобяващи археологически обекти (цистови гробове,
гробници, основи на стени, ями, ровове и др.) с предварително зададена форма, размери
и физични характеристики, чрез използването на компютърните програми Res2Dmod,
Res3Dmod, Res2Dinv и Res3Dinv на фирмата Geotomo Software и Potent V.4 на
Geophysical Software Solutions, с цел оптимизиране методиката на тяхното проучване.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LIІ Национална археологическа конференция, Хисаря, 28.05 – 31.05.2013 г. Доклад: Н.
Тонков. Геофизични проучвания на археологически обекти през 2013 г.;
- VIІ Научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”,
Казанлък, 28-29.09.2013 г.;
Доклад: Н. Тонков. Геофизични проучвания на тракийски надгробни могили от района
на с. Братя Даскалови.
б) В чужбина
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- 12-ти Конгрес по тракология, Търговище, Румъния, 10 – 14.09.2013 г. Доклад: N.
Tonkov. Two and three dimensional electroresistivity surveys of Thracian burial mounds.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Бъчваров, К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, П. Лещаков, Г. Кацаров, Д.
Илиева, Н. Николова, Н. Тонков, С. Витезович, С. Танева, Ц. Попова, 2013.
Праисторически обект при с. Воден, Общ. Димитровград (АМ „Марица”, ЛОТ 2, КМ
43+350 ДО КМ 43+750). – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г., София,
2013, 62-64, ISSN 1313-0889;
- Н. Тонков, 2013. Геофизични проучвания на археологически обекти. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 189-192, ISSN 13130889;
- К. Панайотова, Н. Тонков, 2013. Геофизично проучване на надгробна могила в
местността Гармица, гр. Черноморец. – В: Археологически открития и разкопки през
2012 г., София, 2013, 225-227, ISSN 1313-0889;
- Н. Тонков, 2013. Електросъпротивително проучване в района на Никополис ад
Иструм, сграда extra muros. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г.,
София, 2013, 271-274, ISSN 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- N. Tonkov. Two and three dimensional electroresistivity surveys of Thracian burial mounds.
Proceedings of the 12th Congress of Thracology.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Н. Тонков, 2013. Археологическа геофизика. – В: Сборник в памет на академик Д. П.
Димитров, София, 2013, 685-711, ISBN 978-954-9472-22-6.
2.3. Издадени през 2013 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Н. Тонков, 2013. Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за
проучване на надгробни могили. Българско е-Списание за Археология, Supplementa 2,
2013, 403 стр., http://be-ja.org, ISBN 978-619-90156-1-2.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
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- Международен българо-гръцки договор на тема „Археологическо проучване на Халка
бунар” между НАИМ – БАН и Фондация на елинския свят, Атина, Гърция.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции (30 ч.) и упражнения (15 ч.) „Геофизични методи в археологията”,
магистърска програма „Археометрия”, катедра „Археология”, СУ „Кл. Охридски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на списание Интердисциплинарни изследвания.
геодезист Бистра Гяурова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект от неолита и РЖЕ по трасето на АМ „Марица” в местността „Хауза”, от км
116+900 до км 117+300” – април 2013. Ръководител: проф. В. Николов. Заснемане
местоположението на археологическите сондажи, трасиране на план-квадратна мрежа и
изработка на общ план на обекта;
- Западна порта на Сердика Ръководител: гл. ас. А. Аладжов – май-юни 2013.
Възстановяване на план-квадратна мрежа, геодезическо заснемане и изработка на общ
план на проучената част на обекта.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- B. Gyaurova 2013: „Settlement planning and architecture of the Early Bronze Age
settlements in Upper Thrace”. – B: Рабаджиев и др. (ред.). Сборник в памет на академик
Д. П. Димитров, София.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Б. Гяурова. Съвременни технически средства и методи за документация и проучване
на археологически обекти, Интердисциплинарни изследвания.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас
- Участие в редакционната колегия на списание „Интердисциплинарни изследвания”.
специалист Надежда Кечева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти по трасето на
Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между Компресорна станция Лозенец
до с. Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол – март 2013 г. Трасето на бъдещия
газопровод е с дължина от 20 км, а зоната на археологическите проучвания обхваща
ширина от 60 м. Издирванията се проведоха по методика, включваща използването на
GPS и географски информационни системи (ГИС) в полеви и настолен вариант.
Мобилен ГИС софтуер служеше за маркиране в географското пространство с точни
координати на покритата територия с полигони с размери от 60 х 60 м. Общата покрита
територия е 1.55 кв. км. Регистрираните археологически обекти бяха тотално обходени
с цел маркиране на дисперсията на видимите археологически артефакти. Локализирани
бяха 13 археологически обекта – осем надгробни могили и пет площни обекта с
хронология от праисторията до средновековието. От тях 11 се засягат изцяло или
частично от газопровода. Предаден е научен доклад за всичките 11 обекта и
предписаните мерки за опазване – предварителни археологически проучвания,
цялостно проучване или наблюдение по време на строителните работи. Финансиране:
НАИМ – БАН по договор с РАП Системс България ЕООД (към проект на НАИМ –
БАН „Археологическа карта на България”);
- Заместник-ръководител на издирвания на археологически обекти в община Казанлък
– краят на септември – началото на октомври 2013 г. Научен ръководител беше доц. д-р
Георги Нехризов, секция за тракийска археология, НАИМ – БАН. Изследванията са
продължение на започналия през 2009 г. проект за съставяне пълна археологическа
карта на Казанлъшката котловина. Проучванията се проведоха в северните части на
котловината и в северните предпланини на Средна гора. Проучванията се проведоха по
специално създадена за този проект методика, включваща използването на GPS и ГИС
в полеви и настолен вариант, очертаване на покритата територия и локализирани
обекти с полигони. Изследваната територия е 9.7 кв. км, като общо за петте години
работа в района тотално покритата площ надхвърля 96 кв. км. Локализирани бяха общо
145 археологически обекта, от които 133 са надгробни могили. В тях влизат и вече
известните и проучени в миналото от Г. Китов надгробни могили в северните части на
Казанлъшката котловина. Финансиране: Исторически музей „Искра” Казанлък (към
проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”);
- Член на екипа на издирвания на археологически обекти в общ. Добрич – края на
октомври 2013 г. Финансиране: Фонд „Научни изследвания” (към проект на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” с партньор НАИМ – БАН
„Създаване на център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране
(GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването на ефективен и гъвкав
модел на мултидисциплинарни регионални изследвания на археологическото
наследство въз основа на интеграция на археологически данни в ГИС-среда”);
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- Ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти по корекции на
трасето на бъдещия газопровод „Южен поток”, сектор 1, обл. Видин – ноември 2013 г.
Корекциите на трасето са с дължина от 15 км, а зоната на археологическите проучвания
обхваща ширина от 66 м. Издирванията се проведоха по методика, включваща
използването на GPS и ГИС софтуер в полеви и настолен вариант. Мобилни ГИС
устройства служеха за маркиране в географското пространство с точни координати на
покритата територия с полигони с размери от 66 х 66 м. Общата покрита територия е
0.79 кв. км. Регистрирани са три нови археологически обекти – една надгробна могила,
селищен обект и трасе на античен път. Единствено античният път попада в
охранителната зона на корекциите на трасето на бъдещия газопровод. Предаден е
научен доклад с предписаните мерки за опазване – предварителни археологически
проучвания. Финансиране: НАИМ – БАН по договор с „ГАЗТЕК БГ” АД (към проект
на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България”).
1.2. Други изследователски теми
- Участие в обучителен курс по ГИС софтуер, свързано с моята работа за приложение
на ГИС в археологията. Обучението се проведе в Davis, California, USA в периода 17
юни до 03 юли 2013 г.;
- Участие в проект на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” с
партньор НАИМ – БАН „Създаване на център по геоархеология и прогнозно
археологическо моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването
на ефективен и гъвкав модел на мултидисциплинарни регионални изследвания на
археологическото наследство въз основа на интеграция на археологически данни в
ГИС-среда” – член на екипа на партньора НАИМ – БАН в първия етап на проекта и
отговарящ за „Обучение за работа с мобилните устройства и съответния ГИС софтуер”;
- Участие в проект на НАИМ – БАН „Археологическа карта на България” – член на
работния колектив с цел попълване и актуализиране на Автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България”;
- Участие в подготовката на проект „Rock-cut Sanctuaries in the Eastern Rhodope
Mountains: The Gluhite Kamani Cult Complex and the Surrounding Region” към America
for Bulgaria Foundation”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в организационния комитет на Second European SCGIS Conference
„Conservation of Natural and Cultural Heritage for Sustainable Development: GIS-Based
Approach”, 2 Saborna Str., 1000 Sofia, Bulgaria, September 24, 2013;
- Участие с встъпителен доклад на Second European SCGIS Conference „ Conservation of
Natural and Cultural Heritage for Sustainable Development: GIS-Based Approach”,
September 24, 2013, за преминало обучение по географски информационни системи в
САЩ през месеците юни и юли 2013 г.;
- Участие в Седмата научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската
култура”, гр. Казанлък, 28-29 септември 2013 г. Доклад: Н. Кечева. „Историографски
преглед на археологическите проучвания на селищната система в Казанлъшко”;
- Участие във Втората докторантска конференция „Проучвания на културноисторическото наследство: предизвикателства и перспективи”, НАИМ – БАН, 28-29
ноември 2013 г. Доклад: Н. Кечева. „Утвърдени методи и нови ГИС технологии за
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издирвания на археологически обекти с цел попълване и актуализиране на
Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България”.
б) В чужбина
- Участие в ESRI International User Conference, San Diego, California, USA, July 8 –
12,2013. Доклад: N. Kecheva. „Non-destructive Methods for Conducting Archaeological
Surface Surveys Using the Application of GIS Technologies in Bulgaria”;
- Участие в SCGIS Annual Conference, Monterey, California, USA, July 15-18,2013.
Доклад: N. Kecheva. „Non-destructive Methods for Conducting Archaeological Surface
Surveys Using the Application of GIS Technologies in Bulgaria”. Постер: N. Kecheva.
„Archaeological GIS”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Г. Нехризов, М. Първин, Н. Кечева, 2013. Спасителни разкопки на надгробни могили
в землищата на селата Ясеново и Голямо Дряново, община Казанлък. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 170-173, ISSN 13130889;
- Н. Кечева, 2013. Издирвания на археологически обекти в района на скалния комплекс
Глухите камъни. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013,
553-554, ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Н. Кечева, 2013. Издирвания на археологически обекти в
Казанлъшката котловина. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г.
София, 2013, 561-563, ISSN 1313-0889;
- Н. Кечева, 2013. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод
Южен поток, сектор 1. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София,
2013, 581-583, ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, М. Първин, Н. Кечева, 2013. Проучване на надгробни могили от
некропола при селата Ясеново и Голямо Дряново, общ. Казанлък – В: Проблеми и
изследвания на тракийската култура. Том VI, Казанлък, 2013, 17-41, ISSN 1312-8256.
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 2013 г.
- J. Tzvetkova, G. Nekhrizov, N. Kecheva, 2012. Mobile GIS and the Perspectives for
Archaeological Surface Surveys in Bulgaria. – In: Morints, A. / Kogălniceanu, R. (eds.)
Survey in Archaeology, Often a Neglected Science. Archaeological Debates, No. 2, 2012.
Proceedings of the II Archaeological Symposium, Giurgiu, October 23rd-26th, 2011. 55-82,
ISSN 2248-0218.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.

185

- G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, N. Kecheva, 2012. Archaeological GIS – Kazanlak Surface
Survey, 2009-2011. – In: Best practices: Application of GIS technologies for conservation of
natural and cultural heritage sites. Proceedings of the First European SCGIS Conference.
May
21-23,
2012,
Sofia,
Bulgaria,
2012.
53-62,
ISSN
1314-7749,
<http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-1_Nekhrizov.pdf>.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в международен проект ARIADNE /Archaeological Research Infrastructure for
Archaeological Dataset Networking in Europe/, участници са 24 технически и
археологически организации от общо 16 европейски страни, НАИМ – БАН е партньор,
ръководител от българска страна – доц. д-р Людмил Вагалински; координатор – доц. др Георги Нехризов. Проектът е за периода 2013-2017 г. Целта на проекта е интегриране
на информация от различни по вид и структура археологически бази данни. НАИМ –
БАН участва с Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на
България”. Финансиране: Европейската комисия по Седма рамкова програма (към
проект на НАИМ – БАН „Archaeological Research Infrastructure for Archaeological
Dataset Networking in Europe – ARIADNE”).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Членство в Society for Conservation Geographic Information Systems (SCGIS),
неправителствена организация, занимаваща се с опазването на природно и културно
наследство чрез употребата на географски информационни системи по целия свят;
- Членство в SCGIS, Chapter Bulgaria, клон на организацията в България.
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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 планови разкопки на обект „Плиска – ранно (дървено) укрепление” в
периода 07 – 31 август. Разкопките са финансирани по договор на НАИМ с
Министерство на културата. Проучванията бяха съсредоточени в разширението на
изкоп ХХ от 2012 г., на площ над 100 кв. м. Основен резултат е проучената напълно
баня с подподово и стенно отопление и централизирано водоснабдяване и канализация,
която датира от средата и втората половина на ІХ в. и е част от неизвестна досега във
Вътрешния град на Плиска аристократична резиденция. Проследена беше
водопроводната и канализационна система около банята, както и останки от
съвременно или по-ранно от нея дървено строителство. Проучени бяха и отделни
структури (вкопани жилища, стопански ями и гробове), които датират от Х-ХІ в. От
това време са основно и намерените археологически материали;
- Ръководих планирани сондажни проучвания на два обекта в Плиска: а. „Вътрешно
землено укрепление” – сектор Източна порта и б. „Голямо землено укрепление” –
сектор Източен вход. Разкопките се проведоха в продължение на един месец от 14
октомври до 14 ноември със средства по проект на МОМН и НАИМ. Получени бяха
нови данни за конструкцията на вътрешното землено укрепление като беше частично
установен неговият източен вход. Изследвани бяха структурата и характера на т. нар.
двоен (източен) вход във външното (голямо) землено укрепление на Плиска и бяха
получени данни, които ревизират досегашните схващания за неговата хронология и
предназначение. Проучен беше и един от преминаващите от тук канали за
водоснабдяване на Външния град;
- Проведох едноседмично теренно проучване (обхождане) на територията на Община
Аврен, Варненска област (1 – 7 октомври). То беше финансирано със средства от
Община Аврен. Установени бяха редица нови археологически структури от различни
епохи (праистория, античност и средновековие). Сред най-важните от тях са трасето на
римския меридиален път Марцианопол-Анхиало и негова връзка с укрепената пътна
станция при с. Царевци, късноантични селища в долината на Провадийска река и
Камчия и други.
1.2. Други изследователски теми
- Продължих работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ-ІХ в.”;
- Представих студия в обем от 90 к. с. на тема „Плиска – българският Метрополис от
края на тъмните векове” (по проект КАРАРЕ);
- Ръководих изготвяне на 3D графични реконструкции на 8 PDF, посветени на първите
строежи от благоустроената част на владетелската резиденция, на двете дървени
укрепления (Малко и Голямо) на Плиска до 811 г., както и на Вътрешното землено
укрепление (по проект КАРАРЕ);
- Продължих събирателска и анализаторска работа по написване на монографичен труд
„Плиска през VІІІ-ІХ в.”;
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- Теренни наблюдения и кабинетна работа по изследване на извори за ранните центрове
на Дунавска България.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Международна конференция, организирана от Община Велики Преслав”,
19-21 септември. Доклад на тема: „Тухленият Преслав” – реален или въображаем? (към
проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав);
- Участие в Национална конференция „Градът в българските земи” (по археологически
данни), Шумен, 31 октомври – 1 ноември. Доклад на тема: „Плюска град и Шумен град
– езиково тъждество или историческа идентичност?”, 5 к. с. с презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- П. Георгиев. Големият дървен строеж в резиденцията на Плиска – предназначение и
хронология. – Известия на Националния археологически институт XLI, 2013 (In
honorem proff. Георги Кузманов), 495-519, ISSN 0323-9535;
- П. Георгиев. Абасидско златно фуре от района на Плиска. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика 8 (2012), 73-84, табло VІ, ISSN 1312-5532;
- П. Георгиев. Керамичен печат с криптографска формула. – В: Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика 8 (2012), 163-173, табло ХХІХ-ХХХ, ISSN 1312-5532;
- П. Георгиев. „Тухленият” Преслав – реален или въображаем? (към проблема за ареала
на мегаполиса Велики Преслав). – В: Преслав, 7. В. Търново, 2013, 13-28, ISBN 978954-400-946-5;
- П. Георгиев, Р. Василев, Т. Тихов и др. Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния
град на Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2012. София, 2013, 351353, ISSN 1313-0889;
- П. Георгиев, Ж. Добрева. Вътрешно землено укрепление на Плиска. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 369-371, ISSN 13130889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- П. Георгиев. Крепостта „Красен” – „Талар базар” – „Литуполис” – „Панагюрище”
(ономастични, археологически и исторически следи от едно пазарно средище през
Средните векове). – В: Годишник на Националния археологически институт с музей,
ХІІ, 20 к. с. и ил.;
- П. Георгиев. „Тухленият” Преслав – реален или въображаем? (към проблема за ареала
на мегаполиса Велики Преслав). – Преслав, 7, 14 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 2013 г.
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- П. Георгиев. Унно-болгары в Карпатском бассейне V-ІХ вв. (опыт исторической
характеристики). – В: Болгарский Форум І. Материалы Международного Болгарского
Форума 19-21 июня 2010 г., Болгар, Татарстан. Казань, 2011, 74-84, ISBN 978-5-90557616-4;
- P. Georgiev, Il. Penev, D. et A. Pantelica et al. PIXE analysis of some artifacts from the First
Bulgarian capital Pliska in IX-X centuries. – The 11th European Conference on Accelerators
in Applied Research and Technology, September 8-13 2013, Namur, Belgium, poster.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- П. Георгиев. Маламировият надпис (№13) – ново четене и коментар. – В: Василка
Герасимова-Томова – In memoriam (2012). София, 2012, 467-480, ISBH 978-954-947219-6;
- П. Георгиев. Нов прочит на големия надпис от Крепча. – В: Triantofullo Юбилеен
сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Трендафилов (In honorem 1).
Шумен, 2013, 351-364, ISBN 978-954-933-5.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- П. Георгиев. Връзките между (пра)българските анклави на Балканите в периода VІІІХ в. – В: Сборник изследвания по случай 70-годишнината на проф. Станислав
Станилов, 12 к. с.;
- П. Георгиев. „Плюска град и Шумен град – езиково тъждество или историческа
идентичност?”, 16 к. с. и 6 ил.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Завършване на задача „Плиска” по проект КАРАРЕ, координатор Диана Гергова,
която включва: текст за издаване на брошура, 3D компютърни възстановки и сканиране
на документални снимки от историята на проучванията в Плиска;
- Административно ръководство на задача „Плиска” от финалния етап на проект на
НАИМ с МОМН.
в) Участие в проекти в чужбина
- „Анализ на археологически артефакти от Плиска”, съвместен проект на Филиала на
НАИМ в Шумен с Института за ядрени изследвания и ядрена енергия към БАН и
Националния институт за физика и ядрен инженеринг, Магуруле, Румъния.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ при БАН;
- Участие в експертни комисии (март, ноември) на Министъра на културата за
приемане на изпълнение на археологически обекти във Варна и Велики Преслав.
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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;
- Рецензент на научен сборник: Triantofullo Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината
на проф. Христо Трендафилов (In honorem 1). Шумен, 2013;
- Рецензия на Библиографски указател „110 години Исторически музей-Шумен”;
- Отзив на изследване на инж.-ик. Св. Стоянов: Транспортна инженерно-логистична
осигуреност на град Шумен (1992-1996 г.). Шумен, УИ „Епископ Константин
Преславски”, 2013, 103 с., ISBN 978-954-577-673-1.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорен редактор на Плиска-Преслав, 11.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осем интервюта за подготовка и резултати от археологическите проучвания в Плиска2013 и за Научни прояви в Шумен през 2013 г. пред Радио Шумен, радио Христо Ботев,
Канал-1, в. Шуменска заря и други;
- Участие в ТВ филм за „всеславната могила” на хан Омуртаг, сценарист Георги
Крумов.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Постери за обект „Малко (дървено) укрепление в Плиска” в ежегодните изложби в
НАМ-София на тема: „Българската археология през 2012 и 2013 г.”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен;
- Координатор на теренните проучвания на НАИМ в НИАР „Плиска”;
- Административен отговорник за Археологически бази на НАИМ в Плиска и Велики
Преслав.
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. предаване за печат;
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- Византийското присъствие в Преслав (971 – 986) Приноса на сфрагистиката. –
Преслав VІІ, Велико Търново, 2013, 265-301;
- Събиране на материал по темата (извори и сфрагистика) – византийското присъствие
в Преслав 1000 – 1092 г.;
- Документиране и разчитане на нови печати (повече от 100 екз.) към Корпуса на
византийски печати от България.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Трети международен конгрес по българистика. 23 – 26 май 2013 г. с доклад на тема
Българо-византийският мирен договор от 913 г. Приноса на сфрагистиката;
- Международна научна конференция 1120 г. от обявяването на Преслав за столица, 1920.09.2013 г., с доклад на тема Византийското присъствие в Преслав (971-986).
Приносът на сфрагистиката.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- I. Jordanov. The Diocese of Thrace (Vth – VIIth c.) according to the sigillographic data. –
Archeologia Bulgarica, ХVІ, 3 (2012) 57-76;
- I. Jordanov. Le monnayage du dernier défenseur de Sirmium en 1018 (Une énigme de
l'histoire et de la numismatique bulgares au Moyen Age). BHR, 39, 1-2, 2011, 135-139.
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- I. Jordanov. New metrical seals from Bulgaria Xith – XIIth c. SBS, № 11, 6 к. с.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- И. Йорданов. Византийската сфрагистика в България (1900-2010) Исторически
преглед, 2011, 5-6, 236-255;
- И. Йорданов. Кой е Алиат стратилат от надписа в кръглата Преславска църква. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 151-163;
- И. Йорданов. Печати на Константин Ангел, първи братовчед на императора и
управител на Филипопол (1993-1194 г.) Bulgarian Meediavals, 3, 2012,103-113;
- И. Йорданов. Печати на изповедника на император Йоан І Цимисхий (969-976),
намерени в България. – Любословие, 13, 2013, 157-161;
- И. Йорданов. Анонимен владетелски образ (ІХ-Х в.) от Велики Преслав. – Историкии,
6, 2013, 62-69;
- И. Йорданов. Византийското присъствие в Преслав (971-986) Приноса на
сфрагистиката. – Преслав VІІ, Велико Търново, 2013, 265-301.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- И. Йорданов. Оловни византийски печати от района на Асеновград. – Нумизматика,
кн. 9, 14 к. с. (съавтор Морева-Арабова);
- И. Йорданов. Средновековният Дръстър според данните на сфрагистиката (VІ – ХІV
в.). – Добруджа, 56 к. с.;
- И. Йорданов. Оловни византийски печати от Хасковска област (ІI). – Нумизматика,
епиграфика и сфрагистика, 9, 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 2013 г.
- И. Йорданов. Новоразчетен печат от Велики Преслав: Никита? протоспатарий и
стратег на Тракия (Х в.). – HERSONOS TEMATA 01: „империя” и „полис”. – В:
Сборник научных трудов, Севастополь 2013,313-317;
- И. Йорданов. Печати на изповедника на император Йоан І Цимисхий (969-976),
намерени в България. – В: V межд. виз. семинар „империя и полис”. Тезисы докладов.
Севастополь 2013. с. 28-30;
- И. Йорданов. Печат на Григорий Бакуриани (Пакуриани) – архонт на архонтите. – В:
POLEMOLOGOS. Сборник статей памяти профессора В. В. Кучмы.Волгоград, 2012,
140-147;
- I. Jordanov. Seals of the Family Palaeologoi from the Territory of the Modern Bulgaria. – В:
Studies in Byzantine Numismatics and Sigillography in Memory of Petros Prootonotarios,
Athenes, 2013, 203-225.
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- И. Йорданов. Киевская Русь, Византия и Болгария X – XII вв. Вклад сфрагистики. – ІІІ
Международна сфрагистична конференция, която се проведе в Киев (Украйна) 16 –
18.11.2012 г. 6. к. с.;
- I. Jordanov. Some Observation on Dating and Attribution of Byzantine Seals (ІV-ХІV C.),
According Corpus of Byzantine Seals of Bulgaria_ International Colloquium on Rus’Byzantine Sigillography, Kiev, 13 – 16.09.2013 г., 7. к. с.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- И. Йорданов. Печат на неизвестен стратег на Тракия и Йоанопол (70-80 г. на Х в.). –
HERAKLEUS SOTIROS TASION. Изследвания в чест на Иля Прокопов по случай
неговата 60-годишнина, Велико Търново, 2012, 651-656;
- И. Йорданов. Златен печат на сръбския принц (Строимир) – заложник в Плисковския
владетелски двор (855/856-893)! – В: Сб. научни трудове „40 години Шуменски
университет 1971-2011, Шумен 2012, 611-616;
- И. Йорданов. За началото на средновековната българска нумизматика и за първата
нумизматична експозиция в България. – В: V-та Национална конференция „От
регионалното към националното” Велико Търново, 2012, 1-12;
- И. Йорданов. Печати на двама византийски пълководци от VІ в., намерени в България.
Опит за идентифициране. – В: Сб. в чест на Александър Минчев. Acta Musei Varnaensis,
VIII-2, Варна 2011, 207-213;
192

- И. Йорданов. Колекцията от гипсови отливки на византийски печати от България
„проф. Тодор Герасимов”. – В: Василка Герасимова-Томова. In memoriam, София 2013,
521-536;
- И. Йорданов. Относно притежателя на сребърния сервиз от Величково, Пазарджишко.
– В: Сб. в чест на 70 годишнината на доц. Георги Кузманов. – ИАИ, 41, 2013, 521-535;
- И. Йорданов. Печат на Йоан архиепископ на България (последна четвърт на ІХ в.!?). –
Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов,
Шумен 2013, 262-267.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- И. Йорданов. Печати на византийски главнокомандуващи на походите срещу
Асеневци 1185-1195 г. – В: Сб. В. Нешева, 8. к.с.
2.4. Издадени през 2013 г. учебници и печатни учебни пособия
- I. Jordanov. Печатите на Средновековна България (864-971). – Учебник по
средновековна сфрагистика, Виена, 5 к. с. (под печат).
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 сфрагистика – 40 часа в ШУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия за хабилитиране на Т. Тодоров в ШУ;
- Рецензия за конкурс за проф. на Стоян Витлянов;
- Становище за конкурс за професор на К. Тотев.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, кн. 9;
- Съставител и главен редактор на Сб. „Пътуване в средновековна България”, том 3;
- Главен редактор на „Историкии”, том 6.
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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 12.08 до 06.09.2013 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 нови части от нейната планова композиция. Съставена е от три
корпуса, разгърнати с дългата си ос по 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 16,50 м. В този пункт се попадна на ограничителен зид с
ширина 1 м, който преминава през цялата ширина на постройката по север-юг и излиза
извън нейните очертания от двете й страни. При това положение има основание да се
предположи, че нейният план ще претърпи развитие и ще придобие кръстовиден, Т, П
или Г-образен вид. Сградата е издигната с мощен градеж от варовикови квадри дълги
0,80-1 м. В централната зала се попадна на нови сектори от автентичната 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 15.07 до 30.07.2013 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 2013 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
изграждане. Землянките са с укрепване на стените от едноредов градеж от ломени
камъни. Селището при с. Хърсово се датира в Х в.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по научноизследователски проект „Насърчаване на научните изследвания в
приоритетни области” с конкретна тема „Старите български столици и техните
околности. Велики Преслав”, финансиран от МОН. Изпълнението на проекта протече в
две основни насоки:
1. Изработка на втора част на филма „Х век. Югът на Царския дворец във В. Преслав.
Покоите на владетеля” (компютърна 3D възстановка и дигитална визуализация). Автор
на композицията и на представянето на добития при археологическите проучвания
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материал, на сценария и текста. Времетраене на филма 26 минути. Премиера с
представяне на филма в АМ „Велики Преслав” месец юни 2013 г.;
2. Подготовка на монография на тема „Югът на Царския дворец във Велики Преслав.
Архитектура 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 през първото полугодие на 2015 г.
Финализиране на проекта с научен и финансов отчет през м. май 2013 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна научна конференция „1120 години от обявяването на В. Преслав за
столица на България”. В. Преслав 19-20.09.2013 г. Доклад: „Личният дворец на
преславските владетели”;
- Член на Организационния комитет за подготовката на конференцията;
- Национална научна конференция „Градът в българските земи (по археологически
данни)”. Шумен 31.10 – 1.11.2013 г. Доклад: Столицата В. Преслав през Х век – не
просто град, а агломерация.
б) В чужбина
- Международен симпозиум по експериментална и реконструктивна археология,
организиран от Европейската асоциация (EXAR) – Линц (Австрия), 03 – 06.10.2013 г.
Доклад: 3D Reconstruction and Digital Visualization of the South of the Royal Palace in
Great Preslav.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Ст. Бонев. „Личният дворец на преславските владетели”. – Преслав, 7, В.Търново,
2013, 29-43, ISBN 978-954-400-946-5;
- Ст. Бонев, Р. Георгиева. Дворцова сграда в югозападната част на Вътрешния град във
Велики Преслав. – АОР през 2012 г. София 2013, 382-384;
- К. Константинов, Ст. Бонев. Археологическо проучване на обект Старобългарско
селище при с. Хърсово, община Никола Козлево. – АОР през 2012 г. София 2013, 488490.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Ст. Бонев. „Личният дворец на преславските владетели”. – Преслав, 7.
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 2013 г.
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- Dr. St. Bonev, Tsv. Boneva. S. Yorgova, St. Bonev. „3D Reconstruction and Digital
Visualization of the South of the Royal Palace in Great Preslav”.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Ст. Бонев. Единадесетият век върху руините на владетелската резиденция във Велики
Преслав. – Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. К. Попконстантинов;
- Ст. Бонев. Научни форуми и издания или за една традиция в българската
средновековна археология (35 години конференция по прабългарска археология и
Сборник Проблеми на прабългарската история и култура, т. 1-4). – ИИМШ, т. 15.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на лятната практика на студенти по история и археология от ШУ
„Епископ Константин Преславски”. Разкопки в с. Хърсово, през м. юли 2013 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
Писмено представени концепции:
- По проект на община Велики Преслав „Доставка на оборудване и обзавеждане на
ТИК с шест обособени позиции”. Консултант по конкретна тема „Макетна възстановка,
умалена реплика на Вътрешния град на ИАР В. Преслав в мащаб 1:100”;
- По проект „Информационни табла във Вътрешния град на В. Преслав”. Изработка и
предоставяне на компютърни възстановки на сгради и съоръжения в „Югът на Царския
дворец”;
- По проект „Прабългарска юрта” на Паметник създатели на Българската държава.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редколегия на сборник Преслав, 7. Отговорен редактор. Сборникът излезе от печат в
издателство „Фабер”, В. Търново през месец септември, ISBN 978-954-400-946-5.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична лекция пред преподаватели и студенти „Царският дворец във Велики
Преслав” в ШУ „Епископ К. Преславски”;
- Изявите по медии, 32 на брой: проведена една пресконференция с представителство
на журналисти от много средства за масово осведомяване, интервюта и материали за
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БТВ, БНР програма Хоризонт, БТА, Стандарт нюз – електронна версия, БНТ, телевизия
Шумен, информационна агенция и радио Фокус, радио Шумен, в-к Шуменска заря;
- Публична лекция пред преподаватели и ученици в Професионална гимназия по
икономика гр. Шумен на тема „Югът на Царския дворец във Велики Преслав”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Временна изложба „Византийска белоглинена керамика от Велики Преслав”. АМ
„Велики Преслав”, месец септември 2013 г.
10. НАГРАДИ
- Присъдено звание „Археолог на годината – 2012”. Носител на наградата на
Министерство на културата на Р България „Сребърен ритон”. Наградата е придружена
с правителствена грамота скрепена с държавния печат, за научни резултати от
археологически проучвания със значим принос в развитието на археологическата наука
и популяризирането на културното наследство на страната.
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”, м. септември-октомври, 2013
г.;
- Зам. ръководител на редовни археологически разкопки на обект: „Патриаршеска част
на царския дворец във Велики Преслав”, м. октомври-ноември, 2013 г.
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;
- Публикувани са част от резултатите от изследванията на химическия състав
(проведени у нас и в УАН – Дебрецен, Унгария) на изделия, постъпили от
проучванията на центъра за производство на художествен метал в с. Златар,
Преславско;
- Продължава работата по проект: „Ранносредновековни ремъчни украси от
Североизточна България”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Международна научна конференция „1120 години от обявяването на Велики Преслав
за столица”, гр. Велики Преслав, 18 – 20.09.2013 г. Доклад на тема: „Реконструкция на
коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика
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при с. Златар, Преславско”.
б) В чужбина
- Семинар „Ювелирное искусство и материальная культура” Государственный
Эрмитаж, Санкт Петербург, 5-6 марта, 2013. Доклад на тема: „Производство
художественного метала в средновековой Болгарии в X веке (ювелирные центры
традиции и влияния)”;
- Internetional Scientific Communication Session „Archaeology of the First Millenium AD.”
Ploesti, August 29 – 31th, 2013. Доклад на тема: „Signet rings with mythical creatures from
Late Medieval Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 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 (съавт. G. Tsekova, I. Рenev, E. Nikolova, E. Furu, Z. Szikszai, I.
Uzonyi). – In: Archaeologia Bulgarica, 1, 2013, 71-85.
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- С. Дончева. Производство художественного метала в средновековой Болгарии в X
веке (ювелирные центры традиции и влияния);
- S. Doncheva. Signet rings with mythical creatures from Late Medieval Bulgaria. – In:
Archaeology of the First Millenium AD. Ploesti, 2013;
- S. Doncheva. Production of Christian religious objects in Early Mediaeval Bulgaria. – In:
Pontica, 46, 2013.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- С. Дончева. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав. – В:
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 8, (2012), 123-133,(съавт. А. Конаклиев),
ISSN 1312-5532;
- С. Дончева. Две оловни иконки с християнски образи. – В: Историкии, 5, 2012, 68-72,
ISBN 978-954-400-804-8;
- С. Дончева. Бронзов реликвиарен кръст със Св. Никита – В: Преславска книжовна
школа, Т. 13, 2013, 343-349, ISBN 978-954-400-815-5;
- С. Дончева. Група средновековни заключващи устройства. – В: Историкий, Т. 6, 2013,
69-75, (съавт. Н. Николов), ISBN 978-954-400-968-7;
- С. Дончева. Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики
Преслав. – АОР за 2012 г. София, 2013, 389-391;
- С. Дончева. Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав. – АОР за 2012
г. София, 2013, 379-381,(съавт. А. Конаклиев).
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- С. Дончева. Средновековен бронзов пръстен с изображение на Горгона Медуза. – В:
Историкий, Т. 7, 2013;
- С. Дончева. Архитектурна възстановка на раннохристиянския храм „Св. Св. Козма и
Дамян” на нос Чиракаман в Каварна. – В: ИНМВ, 2013;
- С. Дончева. Сборник Преслав 7. – В: ИИМШ, T. XIII, 2013.
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 2013 г.
- С. Дончева. Катинар с форма на куче от Средновековието. – В: Сборник есенни
четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 8/9, 2011-2012. В. Търново, 2013,
219-224, ISBN 978-954-400-966-3;
- С. Дончева. Бронзов пандантив с Богородица от Шуменско. – В: Сборник есенни
четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 8 / 9, 2011-2012. В. Търново, 2013,
216-218, ISBN 978-954-400-966-3;
- С. Дончева. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от
ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преславско”. – В:
Преслав. Т. 7, В. Търново, 152-170, ISBN 978-954-400-946-5.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- С. Дончева. Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския
период. – В: Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. Попконстантинов,
В. Търново, 2013;
- С. Дончева. Бронзова матрица с изображение на Архангел Михаил. – В: Сборник
„Археология на средните векове VI – XV век”, посветен на 70-годишнината на проф. д.
и. н. Станислав Станилов;
- С. Дончева. Матрица за накити с растителна украса от ранното средновековие. – В:
Сборник с научни изследвания, посветен на 70-годишнината на проф. д. и. н. Виолета
Нешева;
- С. Дончева. Един рядък тип оловен кръст от българското средновековие. – В: XII
есенни четения Сборяново 2013;
- С. Дончева. Сребърни украси от центровете за производство на художествен метал в
околностите на Преслав. – В: Градът в българските земи. По археологически данни.
Сборник посветен на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в Проект: „Програма за опазване на археологически обекти, реставрация на
артефакти, развитие на музейните експозиции и инфраструктура (SPCME)” към
Американския научен институт в София.
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
- Научен ръководител на Гълъбина Йосифова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
Исторически факултет, Катедра „Археология”, магистърска дипломна работа на тема:
„Триизмерна обемно-пространствена реконструкция на базиликaлни постройки от
Преслав”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и други
- Рецензент на изследователски проект на тема „Международен симпозиум „Св. Св.
Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”. Проект вх. №РД-08276/15.03.2013 г.;
- Рецензент на изследователски проект на тема „БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНА И МИР”.
Проект вх. № РД-08-277/ 15.03.2013 г.;
- Рецензент на изследователски проект на тема „ВАРВАРИТЕ И ИМПЕРИЯТА”.
Проект вх. No РД-08-275/15.03.2013 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на Известия на Регионален музей Шумен;
- Член на редколегията на Журнал за исторически и археологически изследвания;
- Член на редколегията на сборник ПРЕСЛАВ, Том 7.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Подготовка и провеждане на Международната научна конференция на тема: 1120
години от обявяването на Велики Преслав за столица. 18 – 21.09.2013 г. гр. Велики
Преслав.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготвена и експонирана изложба в Камарата на златарите в гр. Варна на тема:
„Производствен център за художествен метал при с. Златар, Преславско”.
гл. ас. д-р Янко Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- „НИАР „Кабиюк”. Обект №2, комплекси „А” и „В”, редовни разкопки, ръководител
(съръководител гл. ас. д-р А. Аладжов, НАИМ). Проучванията се проведоха в периода
01.07 – 31.08.2013 г., като част от работата по двугодишен изследователски проект,
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финансиран от ФНИ. Започнато бе цялостното разкриване на два от архитектурните
комплекси в централната част на укреплението – Комплекси „А” и „В” на обект №2
(според номерацията на обектите в археологическата карта на НИАР „КАБИЮК”),
които са локализиран чрез прилагането на недеструктивни методи (теренни
обхождания, аерофотозаснемане, геомагнитометрия) през 2003 – 2009 г. Резултатите на
достигнатия етап от проучването са следните: Комплекс „А”. В цялостен план
представлява правоъгълен корпус, съставен от четири свързани едно с друго крила,
разположени около вътрешен двор. Размерите на комплекса са север – юг 34 м и изток
– запад 38 м. В комплекса се е влизало през два портално оформени входа – от юг и
запад. Дворното пространство вероятно е било настлано с плочести камъни, от които
сега са запазени единични. Поради силната обезличеност на сградата не личат
входовете в отделните помещения. Наличието на преустройства, забележими в някои
пунктове – такова се явява допълнителното изграждане на втори вход в комплекса
(западният), показва развитие в плановата структура. Открития материал позволява да
се предположи, че комплексът е бил изграден в края на IX в. и е просъществувал около
две – три десетилетия. На достигнатия етап от проучванията няма достатъчно данни за
еднозначен отговор на въпроса относно предназначението на комплекса. Засега като
работна хипотеза най-приемливо изглежда той да бъде определен като болярско
имение с жилищни постройки и свързаните с тях домакински помещения. Предвид
необходимостта от продължаване на разкопките във вътрешността на помещенията, в
края на сезона бяха взети мерки за запазване на разкритата част от суперструкцията на
зидовете чрез завиването им с геотекстил. Комплекс „В”. отстои на около 100-110 м
южно от комплекс „А”, заемайки по-високо издигнато място, осигуряващо много
добър обзор във всички посоки, особено на север и най-вече на юг. Поради големите
му мащаби, проучването му е в самото си начало, но досегашните резултати от
разкопките дават ясна индикация, че комплекс „В” няма да е така обезличен както
комплекс „А”. При проучването му можаха да се установят зидове от западното крило,
които не се различават по начин на градеж от тези на комплекс „А” – дялани по
външната страна ломени камъни на глинена спойка. В пространството на вътрешния
двор се разкри почти непокътната настилка от големи, добре огладени и идеално
подравнени плочести камъни;
- „НИАР „Плиска”. Дворцов център – Цитадела”, редовни разкопки, ръководител.
Проучването се проведе в периода 07.10 – 22.10. 2013 г., с целево финансиране от МК, по
договор НАИМ. Обхваната бе площ от около 65 кв. м, в уширения на изкопи ІІ и ІІІ от 2012
г. Изкоп №ІІ. В направените уширения на изкоп ІІ, в посока на север, на юг и на запад,
са установени очертанията на 1 жилище-полуземлянка, 2 траншеи и общо 33 ями, от
които 2-те са големи битови, а останалите са четвъртити, овални или издължени и
представляват негативни останки от постройки с дървена конструкция. Изцяло нов
резултат от разкопките през 2013 г. е откриването на останки от правоъгълна постройка
с траншейна основа на дървената наземна конструкция. Според разкритото досега,
постройката е успоредна на източната стена на Цитаделата, от която отстои на 6,20 м.
Ширината й е 3,80 м (външна), 3,15 м (вътрешна). Засега основата на западната й дълга
страна е изследвана по протежение на 4,60 м. Датировката на структурите в изкоп ІІ
може да се постави в следните хронологически граници: следстоличен „византийски”
период (последна третина на Х – първите десетилетия на ХІ в.) за жилището и битовите
ями; столичен период в неговите късни фази (втора половина на ІХ в., след
изграждането на тухлената стена на Цитаделата) за дървената ограда и дървените
постройки покрай източната стена на Цитаделата. Изкоп № ІІІ. Най-значимият резултат
от уширяването на изкоп ІІІ е откриването източната страна на установената тук през
2012 г. постройка с дървено-стълбова конструкция и под, който е настлан с тухли, цели
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и фрагменти. Цялостния план на постройката се очерта най-ясно от страницата на
тухлената настилка, която оформя правоъгълник с размери 4,90 х 4,35 м (дългата
страна ориентирана в посока С-Ю). Непосредствено покрай нея, от север и изток, бяха
разкрити 8 дупки, които най-вероятно са от вертикални дървени греди носещи лека
(дървена?) покривна конструкция. Посочената през 2012 г. датировката на
новооткритата постройка в средата – втората половина на ІХ в., се потвърждава от
намерената в 0,05-метровият пласт над тухлената настилка битова керамика, както и от
факта, че керамика със същите характеристики бе открита в прорязваща я яма. За
запазване на тухлената настилка в изкоп ІІІ от увреждане, тя бе подсипана с пръст
откъм западната и южната страни, където теренът е проучен до стерил. Тъй като се
предвижда проучване на терена непосредствено откъм север и изток на настилката,
засега тя не може да бъде цялостно засипана. За предпазването и през зимния сезон са
взети мерки, като повърхността на настилката е изцяло покрита с геотекстил;
- „Прилежащата околност на Могила №27 в Плисковското поле, землище на гр.
Каспичан”, редовни разкопки, ръководител. Проучването се проведе през месец май на
2013 г. (20 календарни дни) и е финален етап от научно-изследователски проект
„Старите български столици Плиска, Велики Преслав и техните околности”, Подтема 1
„Представителна и култова архитектура в аула Кабиюк и погребално-поменални
комплекси на столичната аристокрация в околностите на Плиска”. Финансиране от
НАИМ – БАН, по договор с ФНИ. Обектът на проучването Могила №27 в околностите
на Плиска бе регистриран през 2009 г. в резултат на извършените през 2009 г. обходи в
Плисковското поле. През 2010 г. могилата бе проучена цялостно чрез разкопки и бе
установена нейната принадлежност към епохата на Ранното средновековие. Функцията
й бе определена като поменална. Под могилния насип бяха открити жилищаполуземлянки и ями, като част от ямите съдържаха останки от ритуално заровени цели
животни. Според намерената керамика землянките и ямите бяха датирани в границите
от средата на VІІІ в. до началото на ІХ в., т. е. в езическия период на Първото българско
царство. След възстановяване на могилата през 2012 г. в прилежащия й терен бе
извършено геофизично-геомагнитно изследване, което обхвана площ от 14 800 кв. м.
Целта на проведените през 2013 г. разкопки бе цялостното или частично разкриване на
регистрираните чрез геомагнетика археологически структури в околомогилното
пространство и изясняване на техния характер. Голямата аномалия на 40 – 50 м северно
от могилата не даде очаквания резултат – тук няма културен пласт, нито вкопани в
льоса структури. В изкопи ІІ, ІІІ и ІV също не бе констатиран културен пласт, а само
няколко вкопани в предматерика или в льоса структури. Най-съществени резултати
бяха добити в разположените от юг на могилата изкопи V, VІІ и VІІІ. В изкоп V, на 7-8
м южно от периферията на могилата, се откри съоръжение, което може да се определи
като постройка-навес с лека дървена надземна конструкция. В Изкоп VІІ, на 30 м южно
от могилата, бяха разкрити частично няколко структури, които са в суперпозиции. Найкъсното съоръжение е кръгла битова пещ (диаметър вътре 1,30 м), с отвор на ЮЗ,
където се свързва вкопано около 0,50 м предпещно помещение с правоъгълна форма.
Фрагментираната битова керамика в запълването на помещението, а също и от пещта е
с белези за датировка в Х в. В пласта под нивото на пещта и в запълването на всички
останали вкопани структури, битовата керамика, макар и в малко количество, е с ясни
белези за датиране в края на VІІІ-ІХ в. В низходящ хронологичен ред следващите
структури в изкоп VІІ са: Траншея от дървена ограда (?) с посока север-юг; Гроб на
дете, на възраст до 1 година, ориентиран С-Ю, глава на север, от дясната страна на
черепа се намери съвсем малка обеца-халка от медна тел. Съобразно стратиграфската
си позиция и най-вече поради ориентацията С-Ю, гробът може да бъде определен като
езически; Гроб на куче. Животното е било обезглавено, след което трупът и главата са
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били положени заедно в елипсовидна яма, с ориентация Ю-С, като главата е положена
от южната страна на трупа; Голямо вкопано съоръжение, с ширина около 7 м,
ориентирано в посока С-Ю. Съоръжението продължава в непроучен терен на юг и на
север, като СИ-ят му край е изцяло покрит от битовата пещ. С дъното си е вкопан в
льоса, като бе установено, че се удълбочава стъпаловидно от периферията към средната
част, където дълбочината му в проучения участък достига до 1,80 м. В запълването му
бяха регистрирани няколко прослойки от редуваща се льосова и хумусна пръст, на
места смесена с въгленчета, кости от животни (сред тях и кости от кон), както и
няколко фрагмента от глинени съдове с категорични белези за датировка в границите
края на VІІІ – средата на ІХ в. За предназначението на това съоръжение на сегашния
етап от проучването трудно може да се каже нещо определено. Преди цялостното му
разкриване връзката му с могилата, или с т. нар. подмогилни жилища, остава под
въпрос. Все пак, едва ли на случайност може да се отдаде факта, че точно тук, в
запълващият съоръжението насип, бяха открити детското езическо погребение и
заровеното куче. При разкопките през 2010 г. бе установено, че няколкото „поменални”
ями (едната с цял скелет на свиня!) са концентрирани точно под южната половина на
могилния насип. Въпреки, че бяха извършени със сравнително малък ресурс,
сондажните разкопки от 2013 г. показаха, че могила №27 и прилежащото й
пространство се очертават като един от перспективните обекти за изследване на
погребалните и поменални практики от дохристиянския период на Първото българско
царство;
- „Издирвания на археологически обекти в обсега на 50-метров коридор по трасето на
газопровод Южен поток, Сектор 2, корекция А”, теренни обходи, заместникръководител (научен ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов (НАИМ – БАН).
Проучването бе проведено през периода 27.11 – 06.12.2013. Финансирано бе от „Газко
АД”, по договор с НАИМ - БАН. Извършени бяха теренни обходи на 3 корекционни
отсечки с обща дължина 14,5 км. Не бяха локализирани археологически обекти;
- „НИАР „Кабиюк”. Издирвания на археологически обекти”, заместник-ръководител
(ръководител гл. ас. д-р А. Аладжов). Теренните обходи бяха извършени в периода
01.04 до 12.04.2013 г. и от 11.11 до 21.11.2013 г., по проект финансиран от ФНИ.
Обходени бяха свободните от посеви площи в рамките на земленото укрепление.
Регистрирани са 34 археологически обекта, попадащи в различни сектори на
укреплението. Според основните си характеристики, обектите могат да се
категоризират като селища (сектори) и отделни сгради или комплекси от сгради с
каменен градеж. Придобитият подемен материал, основно фрагментирана битова
керамика, индикира сравнително кратко време на обитаване - от края на VIII в. до края
на Х в. В централната част на укреплението, според разпръснатите на повърхността
фрагменти от керамични тръби, беше регистрирано трасе на водопровод с посока юг –
север.
1.2. Други изследователски теми
- Продължена е работата по проект: „Археологическа карта на Външния град на
Плиска”, подготовка на текст и илюстрации по темите: „Теренни проучвания и
картографиране на паметниците във Външния град на Плиска, 1899 – 2009 г.”;
„Материали за археологическата карта на Външния град от наблюдения по изкопите за
напоителна система и теренни обходи през 1989-1990 г.”; „Битовата керамика от
обхожданията във Външния град на Плиска, 2010-2012 г.” (80 комп. с., 80 табла);
- Подготовка на статия „Два моливдовула – на Дамян Добромир и на Никифор
Филокали, от разкопки в т. нар. Цитадела на Плиска през 2011-2013 г.”;
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- Събиране и обработка на материали по темата „Битовата керамика от Плиска –
проблеми на типо-хронологическата характеристика”;
- 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.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Национална конференция „Градът в българските земи” (по археологически
данни), Шумен, 31 октомври – 1 ноември. Доклад на тема: „Непубликувани данни за
Плиска от археологическата документация на Вера Антонова”, 7 к. 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 2013 г.
- V. Grigorov, Janko Dimitrov. New Data about Pottery Production in the 9th-10th centuries
in Pliska (Capital of the First Bulgarian Kingdom). – In: BULGARIAN e-Journal of
ARCHAEOLOGY, vol. 3 (2013), 121-135, http://be-ja.org, ISSN 1314-5088;
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологическо проучване в НИАР „Плиска” на обект
„Дворцов център – Цитадела”. – Археологически открития и разкопки през 2012 г.,
София, 2013, с. 353 – 355, ISSN: 1313 – 0889;
- Я. Димитров, Х. Стоянова. Археологически проучвания на обект „Плиска.
Югоизточна периферия на Вътрешния град”. – Археологически открития и разкопки
през 2012 г., София, 2013, с. 365 – 366, ISSN: 1313 – 0889;
- П. Георгиев, Я. Димитров, А. Аладжов, С. Иванов, Х. Стоянова, С. Стойчев.
Издирвания на археологически обекти във Външния град на Плиска. – Археологически
открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, с. 523 – 525, ISSN: 1313 – 0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Набуко”, Сектор 2, Ревизия Е. – Археологически открития и разкопки през
2012 г., София, 2013, с. 597, ISSN: 1313 – 0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 6. – Археологически открития и разкопки през 2012
г., София, 2013, с. 597 – 599, ISSN: 1313 – 0889;
- М. Тонкова, М. Тонева, Р. Георгиева, Я. Димитров. Селище от ранноелинистическата
и ранносредновековната епоха в кв. Макак, гр. Шумен (АМ „Хемус”, обект 7). –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, с. 156 – 159, ISSN:
1313 – 0889;
- Я. Димитров, С. Иванов, Ю. Савев. Спасително археологическо проучване на обект
„Фотоволтаичен парк” на територията на гр. Плиска. – Археологически открития и
разкопки през 2012 г., София, 2013, с. 374 – 375, ISSN: 1313 – 0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- V. Grigorov, Janko Dimitrov. New Data about Pottery Production in the 9th-10th centuries
in Pliska (Capital of the First Bulgarian Kingdom). – In: BULGARIAN e-Journal of
ARCHAEOLOGY, vol. 3 (2013), 121-135, http://be-ja.org, ISSN 1314-5088.
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 2013 г.
- Я. Димитров. Издирване, проучване и картографиране на обектите във Външния град
(1899 – 2009 г.). – В: Археологическа карта на Външния град на Плиска, 72 м. с., 62
табла, под печат.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Подготовка и предоставяне на проби от стъклени предмети – масов археологически
материал, придобит при ТАП на обекти в НИАР Плиска, предадени на Томас Смит
(Университет в Нотингам, Великобритания) за анализ;
- Подготовка и предоставяне за краниологичен анализ на костен материал от некрополи
в Плиска, предоставен на Ильгизар Равильевич Газимзянов, завеждащ
биоархеологическата лаборатория на Института за история при АН Ртатарстан.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в Експертна комисия за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности, НИАР Велики Преслав (в изпълнение на
Заповед № РД 9К-201/02.11.2012 г. на Министъра на културата), 13.03.2013 г.;
- Участие в Експертна комисия за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности, НИАР Плиска, 11.11.2013 г.;
- Участие в Експертна комисия за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности, НИАР Кабиюк, обект Езически храм,
10.2013 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Пет интервюта: за Радио Шумен (16.10.2013), в-к Шуменска заря (бр. 157,14.08.2013),
предаване „Метроном” на Радио Фокус, Телевизия „Алфа” – за резултати от
археологическите разкопки в НИАР „Кабиюк”, за Радио Шумен (16.10.2013 Г.) – за
девташларите;
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Филиала на НАИМ при БАН в гр. Шумен.
специалист Станислав Иванов
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- НИАР „КАБИЮК” – теренни издирвания от 01.04 до 12.04.2013 г. и от 11.11 до
26.11.2013 г., по проект към ФНИ. Обходени свободните от посеви площи в рамките на
земленото укрепление. Регистрирани са 34 нови обекта, които могат да се
характеризират като селищни агломерации, отделни сгради или комплекси от сгради;
- АМ „Хемус”, обект 6, от км 347+395 до км 347+500. От 12. 04. до 20. 05. 2013 г.
ръководители С. Иванов и Е. Василева. Проучени са различни по характер структури
принадлежащи на различни епохи (от II в. пр. Хр. до XVI-XVII в.) – 18 ями, 5 вкопани
структури и 498 гроба;
- НИАР „КАБИЮК” – археологическо проучване на обект №2, комплекси „А” и „В”, от
01.07 до 30.08.2013 г. Финансиране по проект с ФНИ. Те се намират на около 300 м
югоизточно от езическия храм. В план представляват корпус от четири свързани едно с
друго крила, разположени около вътрешен двор. По-цялостната проученост има при
комплекс „А”. В комплекса се е влизало през два портално оформени входа – от юг и
запад. Дворното пространство вероятно е било настлано с плочести камъни, от които
сега са запазени единични. Поради силната обезличеност на сградата не личат
входовете в отделните помещения. Планировката на комплекса позволяват да го
причислим към групата на именията. Засега най-приемлива се явява хипотезата, че това
е част от болярско имение с жилищни постройки и свързаните с тях домакински
помещения. Открития материал позволява да предположим, че той е бил изграден в
края на IX в. и просъществувал около две-три десетилетия;
- НИАР „КАБИЮК” – Езически храм, от 02.09 до 30.09.2013 г. финансиране от МК
чрез договор с РИМ – Шумен. Според регистрираните изкопи за основите бе установен
планът – представлява два вписани един в друг правоъгълника. Храмът е ориентиран с
дългата си ос в посока изток – запад, с отклонение 95°. Размерите на сградата са 25,60 х
17,60 м. Тя е достигнала до нас само в хоросановите подложки за основите, само при
северната половина на източната външна основа е запазен на място един ред блокове от
основата. На много места върху хоросановата подложка личат отпечатъци от
извадените блокове. Блоковете са били с големи размери – дължина 1 м, ширина и
дебелина по около 0,50 м. Откриха се много блокове със знаци;
- НИАР „ПЛИСКА” – Дворцов площад – СЗ, от 14.10 до 29.11.2013 г. Финансиране от
МК чрез договор с НАИМ – БАН. Проучени структури от целия период на
съществуване на Плиска. От периода Х-ХI в. е допроучено жилище №9 и яма №12.
Продължи проучването на яма №18 – кладенец. Достигнатата дълбочина е 10 м, но не е
достигнато дъното. На дълб. 7,15 м се разкриха разпилени човешки кости. От
столичния период бяха проучени отсечки от подземни тайни ходници и ями и траншеи
от дървени стълбове, които са принадлежали на сгради с дървено стълбова
конструкция.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали от разкопки;
- Работа по археологическа карта на Плиска;
- Обобщаване на данни за дървено и каменно строителство в Плиска.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Я. Димитров, С. Иванов. Археологическо проучване в НИАР „Плиска” на обект
„Дворцов център – Цитадела”. – Археологически открития и разкопки през 2012 г.,
София, 2013, 353-355, ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов. Археологически проучвания на обект „Плиска. Дворцов площад – СЗ”. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 361 – 363, ISSN: 13130889;
- Я. Димитров, С. Иванов, Ю. Савев. Спасително археологическо проучване на обект
„Фотоволтаичен парк” на територията на гр. Плиска. – Археологически открития и
разкопки през 2012 г., София, 2013, 374 – 375, ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов, Х. Стоянова. АМ „Хемус”, обект №6, км 347+380 – км 347+600. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 492 – 494, ISSN: 13130889;
- П. Георгиев, Я. Димитров, А. Аладжов, С. Иванов, Х. Стоянова, С. Стойчев.
Издирвания на археологически обекти във Външния град на Плиска. – Археологически
открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 523 – 525, ISSN: 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- С. Иванов. Проучвания в НИАР „КАБИЮК”. – Известия на ИМ – Шумен, т. 15, 4 м.
с.;
- С. Иванов, С. Стойчев. Пещ за битова керамика на левия бряг на Асар дере в Плиска.
– Археологическа карта на Плиска, 10 м. с., 7 образа и 3 табла, под печат.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за местни и национални вестници, радиостанции и телевизии свързани с
провежданите разкопки.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изложба „Археологическите разкопки преди една магистрала. АМ „Хемус”,
км 342+200 – км 349+350” в РИМ – Шумен с материали от Обект №6. Подготовка на
текст, снимки и находки.
инж.-ик. Светлозар Стоянов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Сектор източно от Дворцовия център, Спасително археологическо проучване, Етап І,
гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова –
Регионален исторически музей гр. Варна: Полагане на работна план-квадратна мрежа,
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хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснимане,
геометрична нивелация, инженерна графика;
- Сектор източно от Дворцовия център, Спасително археологическо проучване, Етап ІІ,
гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова –
Регионален исторически музей гр. Варна: Разширяване (в посока север) и полагане на
работна план-квадратна мрежа, хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и
археологическо заснимане, геометрична нивелация, инженерна графика;
- Сектор североизточно от Владетелската църква, Спасително археологическо
проучване, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Петър Димитров –
Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките:
Полагане на работна план-квадратна мрежа, хоризонтално инженерно-геодезическо и
археологическо заснимане, геометрична нивелация;
- Старобългарско селище, м. Бадалъците, с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл.
Шумен. Ръководител гл. ас. д-р Константин Константинов – Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”, факултет „Хуманитарни науки”, катедра „История
и археология”: Възстановяване и полагане на работна план-квадратна мрежа,
хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснимане,
геометрична нивелация;
- Аул на Хан Омуртаг, с. Хан Крум, обл. Шумен. Ръководител Кремена Стоева –
Археологически музей гр. Велики Преслав: Полагане на работна план-квадратна
мрежа, хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо
заснимане, геометрична нивелация, инженерна графика;
- Дървена крепост, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р Павел Георгиев –
Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките,
Филиал Шумен: Възстановяване и разширяване (в посоки юг, запад и север) на работна
план-квадратна мрежа (изкоп ХХ), хоризонтално и вертикално инженерногеодезическо и археологическо заснимане, геометрична нивелация, инженерна графика;
- Обект 41, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководители проф. д-р Стоян Витлянов и гл. ас. др Константин Константинов – Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”, факултет „Хуманитарни науки”, катедра „История и археология”:
Хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснимане,
геометрична нивелация;
- Дворцов център-ЮЗ, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител доц. д-р Стойчо
Бонев – Национален археологически институт с музей при Българската академия на
науките, Филиал Шумен: Вертикално инженерно-геодезическо и археологическо
заснимане, геометрична нивелация, таблици;
- Аул на Хан Омуртаг, с. Хан Крум, обл. Шумен. Ръководител Кремена Стоева –
Археологически музей гр. Велики Преслав: GPS-измервания, хоризонтални и
вертикални инженерно-геодезически измервания, трайно стабилизиране на точки от
работната геодезическа основа (РГО), инженерна графика;
- Производствен център за металопластика, с. Златар, общ. Велики Преслав, обл.
Шумен. Ръководител доц. д-р Стела Дончева – Национален археологически институт с
музей при Българската академия на науките, Филиал Шумен: Полагане на работна
план-квадратна мрежа (работна ос по малкия катет на РГО), хоризонтално и вертикално
инженерно-геодезическо и археологическо заснимане, геометрична нивелация;
- Патриаршеска част на Царския дворец, гр. Велики Преслав, обл. Шумен. Ръководител
Ангел Конаклиев – Регионален исторически музей гр. Търговище: Полагане на работна
план-квадратна мрежа (работна ос запад-изток), хоризонтално и вертикално
инженерно-геодезическо и археологическо заснимане, геометрична нивелация,
таблици, инженерна графика;
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- Източна порта, Източна крепостна стена, Вътрешно землено укрепление, гр. Плиска,
обл. Шумен. Ръководител доц. д-р Павел Георгиев – Национален археологически
институт с музей при Българската академия на науките, Филиал Шумен:
Възстановяване и разширяване (в посока изток) на работна план-квадратна мрежа, GPSизмервания, хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо
заснимане, геометрична нивелация;
- Двоен вход, Голямо землено укрепление, гр. Плиска, обл. Шумен. Ръководител доц. др Павел Георгиев – Национален археологически институт с музей при Българската
академия на науките, Филиал Шумен: Полагане на работна план-квадратна мрежа
(сондаж в посока север-юг) в южния проход (канал ІІ), GPS-измервания, хоризонтално
и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснимане, геометрична
нивелация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Университетска годишна научна конференция – 27-28 юни 2013 г.,
Национален военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново с доклад на тема:
„Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от Дворцовия център
във Велики Преслав” (13 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Културното наследство на Варна” – 27-28 септември
2013 г., Съюз на учените в България – клон Варна, Община Варна, гр. Варна с доклад
на тема: „Бележки върху осигуреността на културното наследство” (7 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция с международно участие „От находката до
витрината”, Сборяново – 2013, 03 – 05 октомври 2013 г., Исторически музей гр.
Исперих, Община Исперих, гр. Исперих с доклад на тема: „Бележки върху
осигуреността на музеите” (11 стр. БДС);
- Участие в Национална научна конференция с международно участие „Иновативни
практики за нов маркетинг на библиотеката” – 10-11 октомври 2013 г., Регионална
библиотека „Стилиян Чилингиров” гр. Шумен, гр. Шумен с доклад на тема: „Бележки
върху логистиката в библиотечното обслужване” (5 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 16 – 18
октомври 2013 г., Национален военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново
с доклад на тема: „Бележки върху транспортното обслужване на Шумен (1992-1996 г.)”
(21 стр. БДС, сертификат);
- Участие в Национална научна конференция „Градът в българските земи (по
археологически данни)” – 31 октомври - 01 ноември 2013 г., Регионален исторически
музей гр. Шумен, Община Шумен, гр. Шумен с доклад на тема: „Работна геодезическа
основа на Обект 41 във Външния град на Плиска” (9 стр. БДС).
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 2013 г.
- С. Стоянов. Нива в администрациите и категория на длъжностите в българската
държавна администрация (юни 2007 г.). – Сборник научни трудове от Национална
конференция с международно участие „40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
1971 – 2011”, Факултет по хуманитарни науки, Шумен, 2012, Университетско
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издателство „Епископ Константин Преславски”, 645-649 (8 стр. БДС), ISBN 978-954577-604-5;
- С. Стоянов. Инженерно-логистична осигуреност на музейните сгради. – Сборник
доклади от Научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за
сигурност” – Том 1, Велико Търново, 2011, Национален военен университет „Васил
Левски”, 59-63 (7 стр. БДС), ISBN 978-954-753-089-8;
- С. Стоянов. Бележки върху инженерната осигуреност на библиотеките. – Сборник
доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и
инфраструктурата” – Том 1, Велико Търново, 2012, Национален военен университет
„Васил Левски”, 81-85 (7 стр. БДС), ISBN 978-954-753-104-8;
- С. Стоянов, Г. Цекова. Техническо оборудване на библиотечните сгради с цел
осигуряване на оптимални условия за съхранение на книжните материали. – За книгите,
библиотеките и хората в тях, Шумен, 2013, Регионална библиотека „Стилиян
Чилингиров” – Шумен, 29-34 (9 стр. БДС), ISSN 978-954-2936-09-1;
- С. Стоянов. Логистични дейности, съпровождащи културно-историческото
наследство. – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеят и
градът”, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите, с научен ръководител
проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18-19 октомври 2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР,
Велико Търново, 418-432 (21 стр. БДС), ISBN 978-954-400-945-8;
- С. Стоянов. Инженерно-геодезическа опора на археологически обект. – Сборник
„Есенни четения”, Сборяново 2011/2012, „От находката до витрината”, Томът се
посвещава на 30 години от откриването на Тракийска царска гробница с кариатиди при
с. Свещари и 25 години от проучването на Тракийски укрепен център (Хелис?) в АР
„Сборяново”, Исперих, Том 8/9, Велико Търново, 2013, Фабер, 295-304 (12 стр. БДС),
ISBN 978-954-400-966-3;
- С. Стоянов. Бележки върху осигуреността на културното наследство. – Известия на
Съюза на учените в България – клон Варна, „Културното наследство на Варна”, Варна,
2013, Съюз на учените – Варна, 81-85 (7 стр. БДС), ISSN 1314-586 Х.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- С. Стоянов. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от
Дворцовия център във Велики Преслав. – Сборник от Университетска годишна научна
конференция – 27-28 юни 2013 г., Национален военен университет „Васил Левски”, гр.
Велико Търново (13 с. БДС).
- С. Стоянов. Насоки в транспортната политика на Община Шумен (1992-1996 г.). –
Известия на Регионален исторически музей гр. Шумен, Том ХV (8 с. БДС);
- С. Стоянов. Бележки върху осигуреността на музеите. – Сборник от Научна
конференция с международно участие „От находката до витрината”, Сборяново – 2013,
03-05 октомври 2013 г., Исторически музей гр. Исперих, Община Исперих, гр. Исперих
(11 с. БДС);
- С. Стоянов. Бележки върху логистиката в библиотечното обслужване. – Сборник от
Национална научна конференция с международно участие „Иновативни практики за
нов маркетинг на библиотеката” – 10-11 октомври 2013 г., Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров” гр. Шумен, гр. Шумен (5 стр. БДС);
- С. Стоянов. Бележки върху транспортното обслужване на Шумен (1992-1996 г.). –
Сборник от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 16 – 18
октомври 2013 г., Национален военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново
(21 с. БДС);
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- С. Стоянов. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. –
Сборник от Национална научна конференция „Градът в българските земи (по
археологически данни)” – 31 октомври – 01 ноември 2013 г., Регионален исторически
музей гр. Шумен, Община Шумен, гр. Шумен (9 с. БДС).
2.3. Издадени през 2013 г. научни книги
2.3.2. У нас
- С. Стоянов. Транспортна инженерно-логистична осигуреност на град Шумен (19921996 г.). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013
(103 с. БДС), ISBN 978-954-577-673-1.
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 инженерностроителна компютърна графика в тримерно пространство;
- Участие в практическо занятие на катедра „Геодезия” към факултет „Технически
науки” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Учебна
дисциплина: „Приложение на GPS в геодезията”. Тема: „Определяне координати и
височини на точки с прецизна GPS-апаратура”. По покана от ръководителя на
занятието: доц. д-р инж. Пламен Михайлов – ръководител на катедра „Геодезия” и зам.декан на факултет „Технически науки”. С разрешение на доц. д-р Павел Георгиев –
ръководител на НАИМ – БАН, Филиал Шумен – три учебни часа (09.00 – 12.00 ч.) на
22.07.2013 г. в района на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Проведено теоретическо занятие (лекция) със студенти от ІІІ-ти курс в специалност
„Археология” на катедра „История и археология” към факултет „Хуманитарни науки”
при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Учебна дисциплина:
„Методи на полевата археология”. Тема: „Инженерно-геодезически дейности в
логистиката на полевата археология”. По покана от проф. д-р Стоян Витлянов. С
разрешение на доц. д-р Павел Георгиев – ръководител на НАИМ – БАН, Филиал
Шумен – три учебни часа (10.15 ч.-13.00 ч.) на 18.03.2013 г. в зала К1-118-Ректорат на
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”;
- Техническо оформление на „Учебно пособие по машинни елементи” (за
неспециалисти) – ISBN 978-954-577-714-1. По покана от автора: ас. инж. Пламен
Дянков, преподавател в катедра „Инженерна логистика” при факултет „Технически
науки” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. С разрешение на
доц. д-р Павел Георгиев – ръководител на НАИМ – БАН, Филиал Шумен.
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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 в Кърджали, Хасково, Казанлък, Стара Загора, Сливен, Бургас,
Поморие, Несебър, Пазарджик, Пловдив, Разград, Силистра);
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 365 екз.) от обект
„Перперикон”, Кърджалийска област, сезон 2011 г., с р-л проф. Н. Овчаров (НАИМ при
БАН) за пълното им публикуване (досега от 2002 г. са идентифицирани и анализирани
първично ок. 3750 екз.);
- Идентификация на единични и колективни монетни находки (общо 210 екз.) от обект
„Трапезица-Югоизток” с р-л доц. д-р Мирко Робов, НАИМ при БАН, Филиал Велико
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 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.), (фаза на завършване и защита).
а) В страната
- Участие в международен научен симпозиум „Търновска книжовна школа” (десети
юбилеен) „Търновската държава на духа”, 17 – 19 октомври, Велико Търново, с доклад
„Употреба на златни византийски перпери в българската държава през ХІV в.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Дочев. Колективна находка с медни монети на цар Константин Асен (1257-1277) от
крепостта Трапезица, Велико Търново. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8,
2012, 89-98, ISSN 1312-5532;
- К. Дочев. Византийски монети от Х-ХІ в. от средновековно Търново. – В: Сб. Василка
Герасимова-Томова, IN MEMORIAM, НАИМ при БАН, 2012, 485-496, ISBN 978-954947-219-6.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- К. Дочев. Две редки перпери на никейските императори Теодор І Ласкарис (12041222) и Михаил VІІІ Палеолог (1258-1282) (15 с.). – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика, 2013 г.;
- К. Дочев. Златни перпери на Палеолозите от района на Велико Търново (16 с.). –
Известия на Регионалния исторически музей, Велико Търново.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
- К. Дочев. Парите в средновековно Търново през ХІІІ-ХІV век. – В: Сб. Музеят и
градът, Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на
занаятите в г гр. Троян, Троян, 2013, 46- 57, ISBN 978-954-400-945-8.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- К. Дочев. Употреба на византийски златни перпери в българската държава през ХІV в.
- Търновска книжовна школа, том Х (15 с.).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Антична нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 г. – 45
часа;
- Антична нумизматика с магистри, І-ва година, археология, ВТУ С. св. Кирил и
Методий”, 2013 г. – 10 часа;
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, 2013 г. – 45 часа;
- Християнска иконография и нумизматика (VІІ-ХV в.), магистри ІІ-ра година, ВТУ
„Св.св. Кирил и Методий”, 2013 г. – 10 часа;
- Стопанска история на българите VІІ-ХІV в. (по нумизматични данни и писмени
сведения) – магистри, редовно, ІІ- ра година, 2013 г. – 10 часа;
- Антична и средновековна нумизматика, ІІІ курс, специалност „Археология”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2011 г. – 30 часа.
Упражнения:
- Антична нумизматика, І курс археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 г. – 30
часа;
- Византийска и средновековна българска нумизматика, ІІ курс археология, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, 2013 г. – 30 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ при БАН, София;
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- Председател на постоянна комисия за предаване на нумизматичния фонд на НАИМ
при БАН, София.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Нумизматична експертиза на 451антични и средновековни монети по ДП №18/2012 г.
на СО на СП, гр. София;
- Нумизматична експертиза на 489 антични и средновековни монети на ДП на МВР, гр.
Видин, 2012 г.;
- Нумизматична експертиза на 91 антични и средновековни монети по ДП №10/2013 г.
на 4-то РПУ, гр. София.
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 „Хълмът Трапезица и началото на българската археология и
нумизматика”;
- 2 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия
„Видеосат”, В. Търново;
- 2 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия „Евроком
Царевец”, В. Търново;
- 2 интервюта в регионален вестник „Янтра днес”;
- 2 интервю пред БТА;
- по 1 интервю пред във вестник „Монитор” ;април) и „Стандарт” (ноември);
- 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 (научен секретар)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в теренно издирване на археологически обекти на територията на НИАР
„Кабиюк” в рамките на проект по договор с фонд Научни изследвания „Комплексно
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интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции
(аул) на Първото българско царство", м. април 2013 г.;
- Участие в археологическо проучване на Обект 1 на НИАР „Кабиюк” в рамките на
проект по договор с фонд Научни изследвания „Комплексно интердисциплинарно
изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото
българско царство", с ръководители гл. ас. д-р А. Аладжов и гл. ас. д-р Я. Димитров, м.
юли 2013 г.;
- Научен ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Средновековен
град Трапезица – сектор Южен” в гр. Велико Търново, месеци август-септември.
Финансиране от МК;
- Участие в теренно издирване на археологически обекти – ревизия на трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 5, 04.12.2013 г. – 11.12.2013 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Десети юбилеен международен симпозиум Търновска книжовна школа –
„Търновската държава на духа”, Велико Търново, 17 – 19 октомври 2013 г. с доклад на
тема „Два нови византийски пръстени печати от Велико Търново” (съвместно с К.
Тотев);
- Участие в Национална научна конференция „Градът в българските земи (По
археологически данни)” посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова,
Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. с доклад на тема „Жилищният квартал на
Южната тераса на Трапезица в контекста на градоустройството на столичния
Търновград”;
- Участие в международна научна конференция „The Fairest Meadows on the World:
Crusades and Crusaders on the Balkans/Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи
и кръстоносци на Балканите” с доклад на тема „Европейски доспехи от средновековна
България (XII-XV в.,)” (съвместно със Ст. Димитров).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- D. Rabovyanov, V. Najdenov. Late Medieval Coat of Plates from the Lower Danube
Fortress of Nicopol. – Archaeologia Bulgarica, XVII, 2013, №2, 73-78, ISSN 1310-9537.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица –
сектор Южен”. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, том
XXVII, 2012, 259-278, ISSN 0861 – 588;
- Д. Рабовянов, Ж. Гюлева, Пл. Дойчев. Средновековен град Трапезица – сектор Южен.
– Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 396-399, ISSN 13130889;
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- М. Инкова, Д. Рабовянов. Късноантична и средновековна крепост „Калята” край
Якоруда. – Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 437-439,
ISSN 1313-0889;
- Д. Рабовянов, Р. Йосифов, К. Чакъров. Спасително археологическо проучване на
обект „Средновековно селище в местността Коджа Кър, до гр. Севлиево” по трасето на
главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване
на община Габрово. – Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013,
502-504, ISSN 1313-0889;
- Д. Рабовянов, Р. Йосифов, К. Чакъров. Издирвания на археологически обекти по
трасето на главен разпределителен газопровод за газоснабдяване на община Габрово. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 512-513, ISSN 13130889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Д. Рабовянов, Н. Русев, Д. Чернаков, Т. Тодоров. Издирвания
на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 4, ревизия Е. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 592-594, ISSN 13130889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Д. Рабовянов, Н. Русев, Д. Чернаков, Т. Тодоров. Издирвания
на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток”, сектор 5. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 594-596, ISSN 13130889.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Д. Рабовянов, Р. Йосифов. Средновековно селище в м. Коджа Кър до гр. Севлиево. –
В: Сборник в чест на проф. Виолета Нешева;
- Д. Рабовянов. Меден съд от разкопките в Южния сектор на средновековния град
Трапезица във Велико Търново. – В: Сборник в чест на проф. д. и. н. Станислав
Станилов;
- Д. Рабовянов. Шлемове от Османския период от фонда на НАИМ при БАН. – В:
Сборник в памет на Зл. Генова (=Приноси към българската археология, том 7);
- D. Rabovyanov, St. Dimitrov. Europian armour from medieval Bulgaria (12-15 Century). –
Доклади от международна научна конференция „The Fairest Meadows on the World:
Crusades and Crusaders on the Balkans/Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи
и кръстоносци на Балканите”;
- Д. Рабовянов, К. Тотев. Два нови византийски пръстени печати от Велико Търново. –
Сб. Търновска книжовна школа – „Търновската държава на духа”, т. 10.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за приемане на резултатите от аварийно археологическо проучване
на обект на ул. Воден в гр. Варна, с научен ръководител Христо Кузов, проведена на
09.04.2013 г.;
- Участие в комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности за обект „Църква и баня южно от манастира Св. 40
мъченици” в гр. Велико Търново, с ръководител доц. д. изк. К. Тотев;
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- Участие в комисия за приемане на резултатите от редовни археологически проучвания
на недвижими културни ценности за обект „Средновековен град Трапезица – сектор
Север” в гр. Велико Търново, с ръководител доц. д. изк К. Тотев.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 2 интервюта за вестник „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.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ при БАН – Филиал Велико Търново.
проф. д. изк. Константин Тотев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологически наблюдения, извършени във връзка с
реализирането на проект „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и
туристическа инфраструктура за достъп до историческия резерват Трапезица” м.
януари – юни 2013 г.;
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Средновековен град
Трапезица – сектор Север” в гр. Велико Търново, м. август и септември 2013 г.;
- Научен ръководител на археологически разкопки на обект „Църква и баня”, южно от
манастира „Св. 40 мъченици” в гр. В.Търново. м. октомври.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Десети юбилеен международен симпозиум Търновска книжовна школа –
„Търновската държава на духа”, Велико Търново, 17 – 19 октомври 2013 г. с доклад на
тема „Два нови византийски пръстени печати от Велико Търново” (съвместно с Д.
Рабовянов);
- Участие в Национална научна конференция „Градът в българските земи (По
археологически данни)” посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова,
Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. с доклад на тема „Златен пръстен-печат на
Теодора Торникина”;
- Участие в международна научна конференция „The Fairest Meadows on the World:
Crusades and Crusaders on the Balkans/Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи
и кръстоносци на Балканите” с доклад на тема „За един новооткрит латински
моливдовул”, 7 – 9 ноември, гр. В. Търново;
- Участие в Национална конференция „Средновековните градове - мистика, реалност и
бъдеще” с доклад на тема: „Средновековният град Трапезица”, 18-19 октомври, гр.
Севлиево;
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- Участие в международна научна конференция, по случай 1120 години от обявяването
на Преслав за столица на българската държава през 893 г. с доклад на тема:
„Средновизантийски оловен талисман от Преслав”, 26 – 28 септември.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Тотев. Константинополски литийни кръстове от бронз, открити в България. Част ІІ.
- Археология, год. LIII, 2012, кн. 2, с. 66-80, обр. 1-13;
- К. Тотев. Сребърен пръстен с изображение на Медуза от разкопките на църква №19 на
Трапезица. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, том XXVII,
2012, 251- 257, ISSN 0861 – 588;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, Пл. Караилиев. Археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица – сектор Север” във Велико Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 392-394, ISSN 13130889;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, Пл. Караилиев. Археологически разкопки на обект Църква
и баня, южно от манастира „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 401-403, ISSN 13130889;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, Пл. Караилиев. Археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица – сектор Север” (Северозападно подножие) във Велико
Търново. – Археологически открития и разкопки през 2012 г., София, 2013, 394-396,
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 2013 г.
- K. Тотев. Бронзов нагръден реликварий с образите на Св. апостоли Петър и Павел. –
В: Сб. Василка Герасимова-Томова, IN MEMORIAM, НАИМ при БАН, София, 2012,
543-547, ISBN 978-954-9472-19-6;
- К. Тотев, М. Николов. Оловна ампула от разкопките на крепостта Русокастро. – В: Сб.
Василка Герасимова-Томова, IN MEMORIAM, НАИМ при БАН, София, 2012, 537-542,
ISBN 978-954-947-219-6;
- К. Тотев. Археологически проучвания на средновековния град Трапезица – северна
част (2007-2010). – В: Българско средновековие. Общество, власт, история. Сборник в
чест на проф. д-р Миляна Каймакамова. Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, София, 2013, 574-592;
- K. Тотев. Средновизантийски оловен талисман от Преслав. – Сб. Преслав, т.7, Изд.
Фабер, Велико Търново, 2013, 124-131, ISBN 978-954-400-946-5.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- К. Тотев. За един новооткрит латински моливдовул. – В: Сборник с доклади от
международна научна конференция „The Fairest Meadows on the World: Crusades and
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Crusaders on the Balkans/Най-тучните ливади на света: кръстоносни походи и
кръстоносци на Балканите”;
- К. Тотев. Нов подглазурен надпис с името на цар Иван Александър. – В: Юбилеен
сборник в чест на проф. д. и. н. Казимир Попконстантинов;
- Д. Рабовянов, К. Тотев. Два нови византийски пръстени печати от Велико Търново. –
В: Сб. Търновска книжовна школа – „Търновската държава на духа”, т. 10.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Археология, магистърски курс лекции
– 30 часа.
4.3. Организирани школи или семинари
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на
хълма Трапезица във В. Търново, м. май, 2013 г.;
- Семинар със студенти специалност „История” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на
хълма Трапезица във В. Търново, м. октомври, 2013 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ;
- Член на комисия на МК за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности на обект „Средновековен манастир в
местността Караачтеке при гр. Варна”, м. ноември 2013 г.;
- Участие в комисия на МК за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности за обект „Средновековен град Трапезица
– сектор Юг” в гр. Велико Търново, с ръководител гл. ас. д-р Д. Рабовянов, м.
декември, 2013 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на гл. ас. Николай Асенов Марков по конкурс, обявен от НИМ за заемане на
академична длъжност „доцент” по научната дисциплина „Археология”, шифър 05 03 12
(Средновековна археология), професионално направление 2.2, обявен в ДВ, бр. 42 от 10
май 2013 г.);
- Становище на гл. ас. Ива Доси Досева по конкурс, обявен от Института за
изследвания на изкуствата при БАН за заемане на на академична длъжност „доцент по
изкуствознание и изобразителни изкуства”, шифър 05.08.04 (ранновизантийско
изкуство), обявен в ДВ, бр. 72/21.09.2012 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- 2 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 предавания „ Час по история” на телевизия СКАТ – 1 бр.;
- Участие в предавания на Радио Фокус – 3 бр.;
- Участия в предавания на радио и телевизионни канали от В. Търново – 2 бр.
доц. д-р Мирко Робов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологически разкопки на сектор „Югоизточен” на средновековната крепост
Трапезица. Проведени от 14 август до 6 ноември 2013 г. Целево финансиране от
Министерството на финансите в размер от 15 хил. лева. Възложител на разкопките –
община Велико Търново. Реализацията на делегираната от държавата дейност чрез
договор за изпълнение с НАИМ – БАН. Проучен е участък от около 300 м2 в
югоизточната част на затворен комплекс, западно от църква №3. Културните
напластявания са с дебелина до 2,10 м. Разкрита е значителна част от голяма двуделна
сграда, с дължина от 32 м и дебелина на зидовете до 1,50 м. Западната й половина е със
стопански функции. С плочникови настилки, сградата е непосредствено свързана с
портата на комплекса, както и с църква №3. Най-ранните следи от обитаване датират от
ранножелязната епоха. От достоличния и началото на столичния период се разкрива
голяма железарска работилница. По време предшества оформянето на архитектурния
комплекс. Под основите на голямата сграда са разкрити останките от по-ранна
постройка, фундирана върху пласт от ранножелязната епоха. Намерени са над 400
монети от столичния период на Търново, които илюстрират непрекъснатост в
обитаването. Сред останалите находки са група подглазурни монограми с буквата „Б”;
част от оловно ковчеже за монети от първата половина на ХІІІ век; каменен инструмент
за стриване; бронзова екзагия (тегловен еталон, използван и в монетосеченето); оловни
пломби; два оловни печата; бронзови закопчалки за книги и др. Най-интересната
находка е костен завършек от жезъл, най-вероятно архиерейски.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по монографично издание: „Средновековният Килифаревски манастир”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международен научен симпозиум „Търновска книжовна школа” (десети
юбилеен) „Търновската държава на духа”, 17 – 19 октомври, Велико Търново, с доклад:
„Комплексът при църква №3 на Трапезица – представителна резиденция или
манастир?”;
- Научна среща на тема „Изследване и информационни системи, свързани с
цифровизация, електронна обработка, архивиране и защита на обекти от научното и
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културно наследство”, организирана от Секция Математически основи на
информатиката, ИМИ – БАН – В. Търново и Филиал на Института по системно
инженерство и роботика БАН – В. Търново, 31 октомври 2013 г. Доклад: „Комплексът
при църква №3 на Трапезица – опит за дигитална реконструкция”;
- За манастира „Св. Иван Рилски на Трапезица” (четения, организирани от
великотърновския клон на съюза на учените, посветени на историята и културата на В.
Търново, 14 март 2013 г.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Робов. Водоснабдяването на търновските столични крепости. Сборник доклади от
годишната университетска научна конференция с международно участие, 23-24 юни
2011 г., т. 8. Научно направление „Социални, стопански и правни науки”, НВУ „Васил
Левски”, 79-90, ISSN1314-1937.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Робов. Комплексът при църква №3 на Трапезица – представителна резиденция или
манастир? – В: Търновска книжовна школа, т. Х;
- М. Робов. Мостовете над Янтра в столично Търново? – В: Сб. В памет на Златка
Генова (Приноси към българската археология, т. 7).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Средновековно Търново – градоустройствени проблеми. Лекция пред студенти от Твер,
Русия;
- Църковното и манастирско строителство в столично Търново. Лекция пред студенти от
Твер, Русия.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за определяне границите
„Средновековен Килифаревски манастир”.

на

археологически

резерват

6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на поредицата „Царевград Търнов”.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- „Трапезица” (документален филм, ТВ „Епохи”);
- Кабелна телевизия „Евроком Царевец” – 4 участия;
- Кабелна телевизия „Видеосат” – 5 участия;
- Радио „Фокус”; радио „Дарик”; кабелно радио „Велико Търново”; БТА;
- Вестник „Стандарт”; вестник „Труд”;вестник „Янтра днес” (2); вестник „Борба” (3).
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II.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ
Основни научни проекти на отдела:
•

„Експозиция и фондове на НАИМ”; ръководител доц. д-р Мария Рехо
доц. д-р Мария Рехо (зам. директор на НАИМ, ресор Музей)

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Ръководство на работна група по изследване на паметниците в музейните колекции на
НАМ и техните контексти, с оглед научни и научно-популярни публикации.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Рехо. Под закрилата на Асклепий. Из експозиционните зали на Националния
археологически музеи в София. – В: Василка Герасимова-Томова. In memoriam, София,
2012, 367-384, ISBN 978-954-9472-19-6.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Спец. Курс в СУ „Гръцка рисувана керамика”.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на тримесечен стаж в музея на един студент (магистър) от Италия по
Европейска програма „Учене през целия живот” в партньорство с България Гейтуей
ООД;
- Ръководител на двама студенти (от НБУ и от Университет по Библиотекознание и
Информационни технологии) по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски
практики”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 3 докторанта от СУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Член на научния съвет на НАИМ;
- Ръководител на Музейния съвет на НАИМ;
- Член на Музейния съвет на БАН;
- Консултант по проект „Адаптация на централна минерална баня за музей на София с
активно присъствие на минерална вода” – Столична община;
- Член на комисията по проект „Античен културно-комуникационен комплекс
„Сердика” София” – Министерство на Културата;
- Член на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство – Министерство на Културата;
- Член на Организационния комитет по повод честване на 1000 години от смъртта на
цар Самуил Български (юли-октомври 2014г.) – Министерски съвет.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за докторска дисертация на тема „Богове в Аполония Понтика” – ИБЦТ,
БАН.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на списание Годишник на Националния
археологически музей;
- Член на редакционната колегия на списание Papers of BAS: Humanities & Social
Sciences.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Ръководство на организацията на атрактивна научно-популяризаторска изява в
НАИМ, посветена на древноримската кухня, по случай 9-то издание на Европейската
нощ на музеите на 18 май 2013 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на организацията на временни изложби:
- „Българска археология 2012” – НАИМ;
- „Мечът на Севт ІІІ” – НАИМ;
- „Златни дарове от Свещари” – Копенхаген;
- „Римската кухня – НАИМ;
- „Коприна и сребро” – НАИМ;
- „С обувката на воина по пътищата на Средновековието” – филиал на НВМ, Варна;
- „Тракийската колесница” – ОИМ-Царево;
- „Всекидневният живот на римския легионер по Долен Дунав” – НАИМ;
- „Храмът-символът-градът” – НАИМ;
- „София – европейска столица на кирилските букви” – НАИМ;
- „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи” – НАИМ;
- „Постерна изложба „30 години Секция за тракийска археология при НАИМ – БАН” –
НАИМ;
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- „Сребърни монети на пеонския владетел Патрай – НАИМ;
- Ръководство на проекта „Консервация, реставрация и подобряване на експониран на
каменните паметници от колекциите на НАИМ – БАН, финансиран на Фондацията
„Америка за България” и ARCS Sofia;
- Текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Зам. Директор на НАИМ, ресор Музей;
- Заместване на директора на НАИМ в периодите 17 – 21 и 23 – 24 април, 28 – 31 май, 1
– 20 август, 27 август – 13 септември, 19 септември – 11 октомври.
гл. ас. д-р Камен Бояджиев (ръководител на отдела)
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически разкопки на обект от късния неолит и
античността в местността „Хауза” до с. Капитан Андреево, Свиленградско – май 2013 г.
Обектът попада в трасето на АМ „Марица” от км 116+870 до км 117+320.
Ръководители на проучването: проф. д. и. н. Васил Николов, гл. ас. д-р Виктория
Петрова (НАИМ). Участвах в проучването на опожарена постройка и вкопани
структури от късния неолит;
- Заместник-ръководител на археологически разкопки на палеолитно находище в
пещера „Манастира”, с. Арбанаси, област Велико Търново – юни 2013 г. Ръководител:
д-р Алета Гуадели. Проучванията бяха съсредоточени в участъците със запазен
седимент в галерията на пещерата, като продължение на разкопките от 2012 г.
Регистрирани са останки от началото на късния палеолит;
- Заместник-ръководител на археологически разкопки на селищна могила Юнаците.
Времетраене: 40 дена през юли и август 2013 г. Ръководител: доц. д-р Явор Бояджиев
(НАИМ). Проучванията бяха съсредоточени в два сектора. Първият от тях е в сондажа,
направен от В. Миков в 1939 г. Вторият сектор бе около халколитната крепостна стена.
От външната страна на крепостната стена продължи проучването на отбранителния
ров. Установи се, че в тази си част ровът е бил дълбок поне 3,50 м и широк над 7 м.
Финансирането е от МК и фондация „Балканско наследство”. Проект на СП –
„Материална и духовна култура през халколита в българските земи в контекста на
Балканския полуостров”;
- Обработка на находките от селищна могила Юнаците от проучванията през 2013 г.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по подготовката на дисертацията ми на тема „Въоръжение през халколита в
българските земи” за публикация. Обработка на таблата и осъвременяване на част от
информацията в текста. Подготовка на резюме на английски език;
- Участие в проект ARIADNE. Актуализирани са данните за 100 АКБ картона на обекти
от област Пазарджик в АИС-АКБ;
- Специализация по музеология ömisch
в R
-Germanisches Zentralmuseum, Майнц,
Германия, за 20 дни през март и април 2013 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
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б) В чужбина
- Международна конференция „Communities in Transition: The Circum-Aegean Later
Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC)”, проведена в Атина, Гърция от 07 до 09
юни 2013 г. Представих доклад на тема „The Chalcolithic settlement at Varhari: One
production and trade center in the Eastern Rhodope Mountains”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Бояджиев. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровода
„Набуко”, сектор 1, ревизия Е. – Археологически открития и разкопки през 2012 г.
София, 2013, 579-581, ISSN: 1313-0889;
- К. Бояджиев, М. Марков. Издирвания на археологически обекти по трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 2. – Археологически открития и разкопки през 2012
г. София, 2013, 584-586, ISSN: 1313-0889;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Проучване на селищна могила Юнаците. –
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 88-90, ISSN: 1313-0889;
- А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, К. Митов, И. Кревкьор. Спасителни разкопки
в пещера Манастира. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013,
32-34, ISSN: 1313-0889;
- А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, Н. Сираков. Издирвания на пещерни
обиталища в землищата на селата Самоводене, Беляковец и Хотница, община Велико
Търново. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 514-516,
ISSN: 1313-0889;
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков, М. Люнчева, Г. Самичкова, С.
Терзийска-Игнатова, К. Бояджиев, Н. Христов. Спасителни археологически разкопки в
м. Хауза до Капитан Андреево, Свиленградско. – Археологически открития и разкопки
през 2012 г. София, 2013, 60-62, ISSN: 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- K. Boyadzhiev, Y. Boyadzhiev. The Chalcolithic settlement at Varhari: One production and
trade center in the Eastern Rhodope Mountains. – Communities in Transition: The CircumAegean Later Neolithic Stages (5000/4800-3200/3000 BC). Proceedings of the international
conference held in Athens, 07 – 09 June 2013.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
- К. Бояджиев. Българска археология 2012. – Наука, 2, 2013, 28-31, ISSN 0861 3362.
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
- Ръководител на тримесечен стаж в музея на една студентка (магистър) от Италия по
Европейска програма „Учене през целия живот” в партньорство с България Гейтуей
ООД.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на Експозиционния план за Зала Археология на Общински културен
институт „Музей за история на София”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Участие в редакционната колегия на Сборник в памет на доц. д-р Лиляна Перничева.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта, представящи временни изложби „Българска археология 2012” и
„Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи” пред различни
медии, сред които БНР, БГНЕС, БГ Радио и др.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на временна изложба „Българска археология 2012”, открита на 14 февруари
2013 г.;
- Участие в подготовката на постерна изложба „Възроденият монумент на Цар
Освободител – Александър II”, открита на 22 януари 2013 г.;
- Участие в подготовка на временна изложба „Мечът на Севт ІІІ”, открита на 10 април
2013 г.;
- Участие в подготовка на временна изложба „Всекидневният живот на римския
легионер по Долен Дунав”, открита през юли 2013 г.;
- Участие в подготовката на временна изложба „Храмът-символът-градът”, открита на
16 септември 2013 г.;
- Участие в подготовката на постерна изложба „София – европейска столица на
кирилските букви”, открита на 22 октомври 2013 г.;
- Участие в подготовката на временна изложба „Непреходен отпечатък в историята.
Съкровища от гръцките музеи”, открита на 07 ноември 2013 г.;
- Участие в подготовката на постерна изложба „30 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН”, открита на 21 ноември 2013 г.;
- Участие в подготовката на изложба, представяща 17 сребърни тетрадрахми на
пеонския владетел Патрай, дарени на НАИМ от Национален дарителски фонд „13 века
България”, открита на 12.12.2013 г.;
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- Куратор на временна изложба „Българска археология 2013”. От ноември 2013 г.
започна подготовката на изложбата, която предстои да бъде открита на 14 февруари
2014 г.;
- Работа по подготовката на Водач на постоянната експозиция на НАИМ;
- Работа по текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на отдел Експозиции, НАИМ – БАН;
- Секретар на Музейния съвет към БАН, от октомври 2013 г.
Яна Димитрова-Тасева, уредник (секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологическите проучвания на НАР Калиакра като заместникръководител; научен ръководител на разкопките – доц. д-р Бони Петрунова;
- Участие в археологическите проучвания на крепостта Лютица до гр. Ивайловград
като заместник-ръководител; научен ръководител на разкопките – доц. д-р Бони
Петрунова;
- Участие в теренни издирвания в площ Бревене, на територията на селата Челопеч,
Чавдар, Църквище, Златица, Мирково, с ръководител К. Чукалев, през м. ноември 2013
г.
1.2. Други изследователски теми
- Работа по дисертационния труд „Културно развитие на Родопите през Ранната
желязна епоха (по археологически данни)”;
- Обработка на керамичния комплекс от проучванията от 1989 – 2010 г. на Бабяк,
разкопки на доц. д-р М. Тонкова и доц. д-р А. Гоцев);
- Обработка на керамични комплекси от РЖЕ от района на Велинград, обекти Славееви
скали и Марина черква (разкопки и теренни издирвания на А. Салкин и Д. Байраков);
- Обработка на керамичен комплекс от РЖЕ от разкопките на средновековна църква в
Ракитово (разкопки на гл. ас. Андрей Аладжов и доц. Е. Иванов);
- Обработка на керамичния комплекс от Кермен – Скобелево, проучвания на Т. Кънчева
и Л. Лещаков.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие със съвместен доклад (Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Я. Димитрова) на
международната конференция „Тракийска археология. 30 години Секция за Тракийска
Археология при НАИМ – БАН”, 22 – 24.11.2013, София, България, доклад на тема
„Contributions to the Periodization and Absolute Chronology of the EIA in Thrace”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във вътрешния град на Калиакра.
– В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 421-423, 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 2013 г.
- Г. Нехризов, Я. Димитрова. Хронологическо развитие на керамиката от ранната
желязна епоха в Източните Родопи. – Приноси към българската археология;
- G. Nekhrizov, J. Tzvetkova, Y. Dimitrova. Contributions to the Periodization and Absolute
Chronology of the EIA in Thrace.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организирането и откриването на Шестата Национална археологическа
изложба „Българска археология 2012”, 14.02 – 17.03.2013 г.;
- Участие в изложбата „Мечът на Севт ІІІ”, 10.04 – 08.05.2013 г.;
- Участие в организирането на 9-то издание на Европейската нощ на музеите в НАИМ,
на 18 май 2013 г., с изложбите „Коприна и сребро”, „Късноантична Сердика – опит за
триизмерна възстановка”, „Антична Римска кухня”;
- Участие в организирането и откриването на експозицията „Всекидневният живот на
римския легионер на Долен Дунав”, 18.07.2013 – октомври 2013 г.;
- Участие в организирането и откриването на временната изложба „Непреходен
отпечатък в историята. Съкровища от гръцки музеи”, 07.11.2013 – 09.02.2014 г.;
- Участие в организирането и откриването на изложбата, посветена на дарението на
монети от фондация „13 века България” на 12.12.2013;
- Участие в ежегодното почистване на витрините от постоянната експозиция на музея;
- Работа по Водача към постоянната експозиция на Националния Археологически
Музей – КБЕ – РЖЕ витрини и част от зала Трезор;
- Подготвителна работа за корекции и допълнения към анотациите и обяснителните
табла към витрините с предмети от КБЕ – РЖЕ и зала „Трезор”;
- Участие в организирането и откриването на Седмата Национална археологическа
изложба „Българска археология 2013”;
- Текуща музейна работа.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Текуща административна работа: от м. ноември – секретар на отдел „Експозиции”.
специалист Катя Меламед, уредник
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасително археологическо проучване на терен, собственост на Българска банка за
развитие АД на ул. „Дякон Игнатий” №1, София с ръководители Емилия Евтимова,
Катя Меламед;
- Разкопки на раннохристиянски некропол в местността Карагонско, Банско с
ръководител Катя Меламед;
- Участие в археологически проучвания на площад Възраждане, София с Ръководител
Емилия Евтимова.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- K. Melamed. A look at writing systems in the Bulgarian territories. – Scriptura Mundi, 341 –
347. Издание на ЮНЕСКО.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Меламед. Крепостта Калята – Ситан кале. – АОР през 2012 г. София 2013, №44, 448
– 450, ISSN: 1313-0889;
- К. Меламед, А. Меламед. Раннохристиянски некропол в Карагонско, Банско. – АОР
през 2012 г. София 2013, № 58, 479 – 482, ISSN: 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2013 г.
- К. Меламед. Славянский языческий погребальный обряд в Болгарских землях: основа
для сравнения. – Акти на Международна научна конференция: „Русь в IX–X вв.:
общество, государство, культура”, Москва, Русия.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- К. Меламед. Магии в нивята на Седлари. Будител, януари – март, 2013, 43-53.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
- Journeys of an archaeologist through the Medieval Rhodopes. – Лекция в American
Research Center в София. 2 април, 2013.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в три комисии на Министерство на културата в Никополис ад Нестум.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Работа по изложбата „Българска археология 2012 г.” – редактиране на текстове;
- Работа по изложбата „Градът – Храмът – Символът”, съвместно с Музея за история на
София;
- Работа по една проектна изложба за еврейски археологически паметници по
българските земи;
- Обработка на архива на Музея.
д-р Петя Андреева, уредник
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически разкопки на античен град Хераклея Синтика – август 2013
г.
1.2. Други изследователски теми
- Спечелена стипендия Gipson Fellowship за постдокторска специализация в ARITAnkara и ARIT-Istanbul през 2014 г.;
- Участие в проект DANUBE LIMES BRAND;
- Участие в научен проект „Archaeological Research Infrastructure for Archaeological
Dataset Networking in Europe (ARIADNE)”;
- Участие в подготовката на каталога на Музея.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Андреева, П. Празници в римската провинция Тракия (І – ІІІ в.) (в поредица
„Дисертации”) (под печат);
- Андреева, П. Неокорски градове в провинция Тракия – сп. Археология (под печат).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на тримесечен стаж на студент от Италия (магистър) по Европейска
програма „Учене през целия живот” в партньорство с България Гейтуей ООД.
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8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организиране на изложба на Столична община, посветена на реставрацията
на бронзовата статуя-конник от Арнолдо Дзоки;
- Участие в организиране на VІ Национална археологическа изложба „Българска
археология 2012”;
- Участие в организиране на изложба „Мечът на Севт ІІІ” (10.04 – 07.05.2013 г.); превод
на брошурата на изложбата на английски език;
- Участие в организиране на Нощта на музеите (18.05.2013 г.);
- Участие в организирането на изложба „Тракийската колесница” в ОИМ-Царево (29.04
– 15.06.2013 г.);
- Участие в организиране на изложба „Всекидневният живот на римския легионер на
Долен Дунав” (18.07 – 13.10.2013 г.);
- Участие в подготовката на международна изложба „Непреходен отпечатък в
историята. Съкровища от гръцките музеи” (07.11.2013 г. – 09.02.2014 г.);
- Текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел Експозиции, НАИМ – БАН (до м. ноември 2013 г.);
- Секретар на Музеен съвет, НАИМ – БАН.
Бисера Томова, уредник
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- Б. Томова. Късносредновековни накити с монети (ХV – ХIХ в.). – Нумизматика
сфрагистика и епиграфика, 2013 г., ISSN 1312-5532.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Б. Томова. Икона с „Трима светци” от Мелник. – В: Василка Герасимова-Томова IN
MEMORIAM. София 2012, 667-672, ISBN 978-954-9472-19-6.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- Б. Томова. Мъжки шапки през османската епоха (ХV – ХVIII в.). – В: Сборник в чест
на проф. Виолета Нешева 2013 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Приемане на фонд Средновековие (04.02.2013 – 30.11.2013 г.);
- Подготовка на материали за времена изложба „С обувката на воина по пътищата на
Средновековието” гостуваща във филиала на НВМ в гр. Варна от 13 май до 27
септември 2013 г.;
- Куратор на времена изложба „Коприна и сребро”, реализирана на 17.05.2013 г.;
- Участие в международния ден – Нощта на Музеите 18.05.2013 г.;
- Почистване на всички витрини в Средновековна зала м. Юни и Юли;
- Член на екипа, осъществил подготовка на временна изложба „Храмът-СимволътГрадът”, открита на 16.09.2013 г. в НАИМ – БАН;
- Обновяване на постоянната експозиция на НАИМ – БАН в галерията в частта за
Късно средновековие;
- Текущи музейни дейности.
д-р Галина Грозданова, уредник
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 25 – 27.11.2013 г. – участие в теренно археологическо издирване в района на с. Д.
Дъбник, по трасето на газопровод Южен поток, с научен ръководител гл. ас. д-р Георги
Иванов.
1.2. Други изследователски теми
- Анализ и публикация на ранносредновековната керамика от с. Капитан Андреево,
общ. Свиленград;
- Обработка на стъклени мъниста от ранносредновековния некропол при с. Топола,
общ. Каварна;
- Подготовка на дисертационния ми труд „Населението на Южна България 6 – 9 в. (по
археологически данни) за печат.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- G. Grozdanova. North-eastern Thrace in the Transitional Period between the Early
Byzantine and the Middle Ages, ARCS Series.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Д. Грозданов, Г. Дянкова. „Некрополи на ул. „Хан Крум” 12 и „Мориц Леви”7 в
НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил” и някои бележки във връзка с прехода от късна
античност към средновековие”. – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, С.,
2013, 616-641, ISBN: 9789549472226.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
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- Г. Грозданова. Ранносредновековна керамика от Чокоба, Сливенско. – В:
Декемврийски четения в памет на Златка Генова, под печат.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката на международна изложба „Непреходен отпечатък в
историята – съкровища от гръцките музеи”, открита на 7.11.2013 г.;
- Участие в подготовката на постерна изложба „З0 години Секция за тракийска
археология при НАИМ – БАН”;
- Участие в подготовката на Националната годишна археологическа изложба и
изготвянето на каталога към него;
- Работа по Водача към средновековната експозиция на Националния Археологически
Музей;
- Подготвителна работа за корекции и допълнения към анотациите в Средновековна
зала;
- Текущи музейни дейности.
д-р Наталия Иванова, уредник
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на постерна изложба по повод 30 години Секция Тракийска
Археология;
- Участие в подготовка на Национална изложба „Българска Археология 2013”;
- Дейности, свързани с оформянето на водач за музея;
- Текущи музейни дейности.
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II.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ
Павлина Илиева (ръководител на отдела)
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 2013 г.
- П. Илиева. Мит и реалност в бронзовата пластика. – В: Василка Герасимова-Томова
IN MEMORIAM. 307-334. София 2012, ISBN 978-954-9472-19-6.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- П. Илиева. Античен бронз от България. /180 с. билингва – б. ез. и англ. ез. с 120 цв.
ил./.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Заповед № 1 9/08.01.2013 – във връзка с координация и изпълнение на договор между
НАИМ – БАН и ХОЛОБУЛ – БАН в продължение на 3 месеца;
- Заповед № 1 21/15.01.2013 – във връзка с наложителна промени и подмени на стари
витрини с нови в Партерната зала на Музея;
- Заповед № 1 30/21.01.2013 – във връзка с организиране на изложба „Българска
археология 2012 година в залите на Музея;
- Заповед № 1 124/25.02.2013 – във връзка с координация, организация и реализация на
международна изложба „Златни дарове от Свещари” в Националния музей на Дания, по
повод посещение на Президента;
- Заповед № 1 116/25.03.2013 – председател на фондова комисия, във връзка с
постъпления във фондовете на Музея;
- Заповед № 1 171/13.03.2013 – във връзка с необходимостта от извършване на анализи
на предмети от врем. археологическа изложба;
- Заповед № 1 222/26.03.2013 – организация на юбилейна изложба по повод честването
на годишнина от създаването на кирилската азбука;
- Заповед № 1 287/06.12.2012 – организация и реализация на изложба „Римската
колония Деултум”;
- Заповед № 1 116/25.03.2013 – заснемане на материали от зала Трезор;
- Заповед № 1 306/04.04.2013 - заснемане на материали от зала Партер;
- Заповед на Министерство на културата № РД9К – 36/26.03.2013 – член на
Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със
световно и национално значение и национално богатство;
- Заповед № 1 299/02.04.2013 – координатор и организатор на изложба в Музея
„Въоръжението на Севт/10.04 – 07.05.2013 г.;
- Заповед № 1 291/02.04.2013 – председател на фондова комисия за приемане и
зачисляване на материали в Средновековния фонд;
- Заповед № 1 424/26.04.2013 – организация и реализация на временна изложба
„Тракийската колесница” в ОИМ гр. Царево – 29.04 – 15.06.2013;
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Заповед №1 490/08.05.2013 – във връзка с организация и реализация на Нощта на
музеите;
- Участие в международния ден – Нощта на Музеите 18.05.2013 г.;
- Дигитализация и паспортизация на 469 накити от предримския период;
- Обновяване на постоянната експозиция на НАИМ – БАН с подреждане на четири нови
витрини с материали от куполната гробница при Мезек;
- Реализация във връзка с изпълнение на договор от 09.082013г. между НАИМ и
Японската телевизия;
- Координатор и организатор на изложба в РИМ Шумен – египетски бронзови статуетки
от античния фонд на Музея – зап. № 1 1173/ 13.08.2013 г.;
- Координация, организация и участие в международна изложба „Келтско изкуство” с
материали от фонда на Музея в Ландес Музеум – Щутгарт – Германия – септември
2012 – февруари 2013г. Националният археологически музей бе един от 112-те музея от
Европа, получили покана и взели участие в изложбата;
- Член на национална експертна комисия, във връзка с разрешителен режим;
- Заповед № 1 1053/25.07.2013 – изпълнение, във връзка с анализи на химичен състав на
златните предмети от Голямата (Омуртагова) могила;
- Заповед № 1 951/25.06.2013 – организиране на временна изложба „Всекидневният
живот на римския легионер на Долен Дунав”;
- Заповед № 1 547/16.05.2013 – във връзка с изпълнение на договор между НАИМ –
БАН и ХОЛОБУЛ – БАН с предаване на материали за холографиране;
- Заповед № 1 711/05.06.2013 – във връзка с почистване на витрини и свободно стоящи
паметници в Музея;
- Заповед № 1 755/12.06.2013 – във връзка с писмо на Министъра на финансите и писмо
на НАП, за предоставяне на ДКЦ, отнети в полза да държавата – контрол и изпълнение.
- Заповед № 1 851/25.06.2013 – във връзка с организиране и реализиране на временна
изложба в Музея изложба „Всекидневния живот на римския легионер на Долен Дунав”.
- Председател на комисия по приемане – предаване на фонд Средновековие (04.02.2013
– 30.11.2013 г.);
- Участие в подготовка и реализация на изложба „Съкровища от гръцките музеи –
непреходен отпечатък в историята”, реализирана като международен проект, в който
НАИМ – БАН участва съвместно с девет от водещите музеи в Гърция, включително
Националният археологически музей и Нумизматичният музей в Атина. /07.12.2013 –
09.02.2014/.
-

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Музеен съвет;
- Ръководител отдел Фондове;
- Член на Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности
със световно и национално значение. /Заповед на Министерство на културата № РД9К
– 36 (26.03.2013).
гл. ас. д-р Станимира Танева, фонд Праистория (секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
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- Спасителни археологически разкопки на праисторически комплекс с ямни структури
и античен път в местността „Хауза”, Капитан Андреево, Свиленградско,
съръководители проф. Васил Николов и гл. ас. д-р Виктория Петрова;
- Археологически разкопки в пещера Козарника, Белоградчишко, ръководител доц. д-р
Николай Сираков;
- Спасителни археологически разкопки на праисторически обект Нова Надежда,
ръководител доц. д-р Крум Бъчваров;
- Спасителни археологически разкопки на УПИ – V - 8642, Созопол, м. Буджака,
ръководител гл. ас. д-р Руслан Стойчев.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на археологически материали от музейна сбирка в с. Кунино, Врачанско
(август-септември 2013 г.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, К. Ферие, Ф. Фернандез, С. Танева, В.
Митева, А. Гуадели, И. Димитрова, Р. Спасов. – Козарника: пещерни обиталища от
палеолита в Белоградчишкия карст. – В: Археологически открития и разкопки през
2012 г. София, 2013, 27-29, ISSN: 1313-0889;
- К. Бъчваров, К. Лещаков, Н. Тодорова, В. Петрова, П. Лещаков, Г. Кацаров, Д.
Илиева, Н. Николова, Н. Тонков, С. Витезович, С. Танева, Ц. Попова. – Праисторически
обект при с. Воден, община Димитровград (АМ „МАРИЦА”, ЛОТ 2, КМ 43+350 ДО
КМ 43+750). – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 62-64,
ISSN: 1313-0889;
- С. Танева, А. Ходкевич, П. Попов, Р. Спасов. – Издирване на археологически обекти в
землищата на Тетевен и селата Гложене, Черни Вит, Глогово, община Тетевен. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 511-512, ISSN: 13130889;
- И. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Атанасов, Б. Думанов, Ж. Узунов, Д. Гърбов, В.
Петков, В. Герчева, И. Димитрова, М. Златков, К. Чукалев, С. Танева, Е. Илиева Издирвания на археологически обекти в общини Кесна и Симитли. – В:
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 543-545, ISSN: 13130889.
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 2013 г.
- Н. Сираков, С. Танева. – Кремъчни върхове за стрели от прехода енеолит/бронзова
епоха в Качица и Клисе баир, Великотърновско. – В: Сборник в памет на Лиляна
Перничева.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
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5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия на МК за теренно издирване по трасе на Булгартрансгаз.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на Сборник в памет на Лиляна Перничева.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подмяна на крушки във витрини от постоянната експозиция в зала Праистория;
- Чистене на витрини от постоянната експозиция в зала Праистория;
- Предоставяне на материали за научна обработка на М. Гюрова;
- Предоставяне на материали за научна обработка на колеги от чужбина и НАИМ;
- Подготовка на документация за удължаване срока на участието в изложба на
експонати от НАИМ от неолитно селище Чавдар;
- Подбор и предоставяне на снимки от Деветашката пещера за списание Осъм;
- Разваляне на витрини (КБЕ/РЖЕ) и прибиране на експонати от Централна зала на АМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел Фондове.
гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова, фонд Каменни паметници
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Член на проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и
паметници от Античността и Средновековието – образи на религиозността и
културната идентичност”, финансиран от МОН;
- Член на проект за естетизиране на средата на паметниците, разположени около
сградата на Националния археологически музей, финансиран от Американски център за
изследвания;
- Член на проект „Античните надписи от България” към секция по епиграфика и
нумизматика на НАИМ – БАН;
- Член на проект за издаване на образователна брошура за деца във връзка с гостуваща
изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи”,
съвместно с Нумизматичния музей на Атина;
- Написване на проект за социализация на културно-историческо наследство и
паметници в и извън НАИМ – БАН;
- Подготовка на проекти Ателиета за деца за периода 2014 – 2020 г.;
- Написване на проект „Магията на археологията. София – европейска столица на
културата 2019”;
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- Проект „Олимпийският идеал. От Олимпия до Пловдив и София” – изнесени беседи
пред девет класа ученици от общообразователни училища в София.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Семинар по проект с рег. №2007СВ161РО006-2011-2-55 по програма за
трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия,
26.10.2013 г.;
- Конференция Европейските културни ценности – наследството, което обединява,
19.11.2013 г.;
- Работна среща на Кръг „За децата”, 24-25.10.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- К. Карадимитрова. Военна диплома от първи век. – Сборник в памет на Борис Геров;
- К. Карадимитрова. Образ и име – иконографски наблюдения върху паметниците на
култа на Арес-Марс – проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията
върху монети и паметници от Античността и Средновековието – образи на
религиозността и културната идентичност”, финансиран от МОН;
- К. Карадимитрова. Иконография на Херакъл-Херкулес в Тракия и Мизия – проект
„Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници от
Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната
идентичност”, финансиран от МОН;
- К. Карадимитрова. Иконография на Артемида-Диана в Тракия и Мизия – проект
„Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници от
Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната
идентичност”, финансиран от МОН.
2.4. Издадени през 2013 г. учебници и печатни учебни пособия
- К. Карадимитрова. Брошура с учебна тетрадка „Олимпийският идеал. От Олимпия до
Пловдив и София” – във връзка с гостуваща изложба от Гърция „Непреходен отпечатък
в историята. Съкровища от гръцките музеи.”
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.1. Книги и брошури
- К. Карадимитрова. „Римляните в земите на траките” – експозиция на открито, ISBN
978-954-9472-26-4;
- К. Карадимитрова. „Romans in the Lands of the Thracians”, ISBN 978-954-9472-27-1;
- К. Карадимитрова. Дипляна „Градът на мъртвите” във връзка с проект за естетизиране
на средата на паметниците, разположени около сградата на Националния
археологически музей, финансиран от Американски център за изследвания;
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- К. Карадимитрова. Дипляна „Боговете на траките” във връзка с проект за естетизиране
на средата на паметниците, разположени около сградата на Националния
археологически музей, финансиран от Американски център за изследвания;
- К. Карадимитрова. Дипляна „Градът” във връзка с проект за естетизиране на средата
на паметниците, разположени около сградата на Националния археологически музей,
финансиран от Американски център за изследвания.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- К. Карадимитрова. Текст за статия за проект за естетизиране на средата на
паметниците, разположени около сградата на Националния археологически музей,
финансиран от Американски център за изследвания.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на оценителната комисия на НАИМ – БАН;
- Член на комисията за определяне на застрахователните стойности на паметниците,
включени в договор за временно експониране на паметници от НАИМ – БАН във вила
Армира;
- Член на комисията, приела превод на английски текст от Катя Меламед;
- Член на комисията за определяна на застрахователните стойности във връзка с
договор за временно предоставяне на каменни паметници за Президентството на
Република България;
- Член на Комисията по приемане на превод на английски език от Катя Меламед.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Епиграфски консултации на посетители – 15 броя;
- Епиграфска консултация на Грети Дончева – Торонто;
- Епиграфска консултация на доц. д-р Стоян Киров за паметници от Монтана,
съхранявани в НАИМ – БАН;
- Епиграфска консултация за паметници от фонда на НАИМ – БАН по искане на доц. др Диляна Ботева;
- Епиграфска консултация за паметник от постоянната експозиция по искане на Катя
Меламед;
- Епиграфска консултация за Дитер Йорлинд за паметник от фонда на НАИМ – БАН;
- Епиграфска консултация на адв. Орлин Димитров за два паметника от експозицията
на НАИМ;
- Епиграфска консултация на Иван Соколинов за колона от Синивирот 820 г.;
- Епиграфска консултация по искане на доц. Бони Петрунова;
- Епиграфска консултация и идентифициране на паметници за изложба в Солун – 35
броя;
Епиграфска консултация за Димитър Златков за паметник от постоянната експозиция.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
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а) У нас
- Член на редакционната колегия на Годишник на Народния музей;
- Член на редакционната колегия на списание „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика”;
- Редакторска работа по том осми за 2013 г. на списание „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика” – първа и втора коректура;
- Подготвяне за печат на допълнителна статия на проф. Й. Юрукова в том 8 на списание
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” във връзка с кончината й;
- Редакторска работа по книжка 9 на списание „Епиграфика, нумизматика и
сфрагистика”, том 9 за 2013 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Куратор на провеждането на „Лятна академия по рисуване” на Националната
художествена академия;
- Куратор на проект „Зрели за култура”, насочен към посетители в третата възраст;
- Куратор от страна на НАИМ – БАН на изложба „Кирило-методиевата идея в
православното християнство”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Инвентаризация по селективния принцип на два паметника по искане на доц. д-р
Методи Манов;
- Заснемане за публикация на два паметника по искане на доц. д-р Методи Манов;
Инвентаризация по селективния принцип на един паметник по искане на Грети
Динчева – Торонто;
- Заснемане на 18 паметника от вила Армира във връзка с подписване на договор за
временното им експониране на терена – 70 кадъра;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 18 каменни паметници от вила Армира
във връзка с подписването на договор за временното им експониране на терена;
- Предаване за реставрация на един паметник по искане на доц. д-р Методи Манов;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 32 паметника от фонд „Каменни
паметници” във връзка с подготовка на изложба по повод деня на столицата;
- Предаване на паметниците по договор за временно експониране на паметниците от
фонд „Каменни паметници” от Вила Армира за почистване преди експонирането им на
терена;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменен паметник от Мелник във
връзка и искане на Американския център за изследвания;
- Заснемане за публикация на един каменен паметник от Мелник във връзка и искане на
Американския център за изследвания;
- Предаване за почистване на един каменен паметник във връзка и искане на
Американски център за изследвания;
- Командировка в Перник и Благоевград във връзка със заснемане на паметници по
проект „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници
от Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната
идентичност”, финансиран от МОН;
- Командировка в Пловдив във връзка със заснемане на паметници по проект
„Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници от
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Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната
идентичност”, финансиран от МОН;
- Почистване на каменните паметници в постоянната експозиция на НАИМ – БАН;
- Подготовка на надписи за паметниците, изложени около сградата на НАИМ – БАН;
- Инвентиране на паметници във връзка с изготвянето на надписи за паметниците,
изложени около сградата на НАИМ – БАН;
- Екскурзоводска беседа за испански археолози;
- Екскурзоводска беседа за немски археолози;
- Екскурзоводска беседа за делегация от Министерството на отбраната;
- Екскурзоводска беседа за гости на БАН;
- Екскурзоводски беседи за немски туристи – шест;
- Екскурзоводски беседи за англо-говорящи туристи – три;
- Наблюдение по време на поставянето на постаменти за паметници, разположени
около сградата на НАИМ – БАН по заповед;
- Наблюдение по време на заснемането на помещенията на фонд „Каменни паметници”
във връзка с подготовката на проект за цялостната им реконструкция;
- Разпечатване и комплектоване на инвентарни книги на Средновековен фонд –
разпечатани книги с вписани в тях инвентарни номера;
- Сравняване на описните номера и заснетите паметници от фонд „Каменни
паметници”;
- Идентифициране на инвентарни номера на паметници от фонд „Каменни паметници”;
- Разпечатване на снимки на паметници от фонд „Каменни паметници”;
- Попълване на фишите на фонд „Каменни паметници”;
- Преподписване на договор за временно предоставяне на каменни паметници за
Президентството на Република България;
- Заповед I-21 от 15.01.2013 г. и разформироване на витрина 26 „Култове” от
постоянната експозиция на НАИМ – БАН;
- Заснемане на 6 броя паметници, каменна пластика, от витрина 26 „Култове” от
постоянната експозиция на НАИМ – БАН;
- Предаване за реставриране на 6 броя паметници каменна пластика от витрина 26
„Култове” от постоянната експозиция на НАИМ – БАН;
- Организиране на среща с туроператори за посещения в музея;
- Подготовка на документацията и подписване на договор за временна експониране на
каменни паметници в Президентството на Република България;
- Подготовка на документацията и подписване на договор за съвместна изложба и
експониране на каменни паметници в Националния природонаучен музей;
- Инвентаризиране по селективния принцип на един паметник по искане на Сергей
Торбатов;
- Инвентаризация на два паметника по искане на Злата Димитрова;
- Инвентаризиране по селективния принцип на един паметник по искане на Александър
Минчев;
- Инвентаризация и заснемане на един паметник във връзка с издание на епиграфски
лексикон;
- Координиране на програмата за работа с туроператори през 2013 г.;
- Заснемане на 17 паметници от фонда на НАИМ – БАН във връзка с изложба;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 17 паметници във връзка с изложба
Кирил и Методий;
- Организация на лекции за постоянната експозиция на НАИМ – БАН;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 1 паметник по искане на студенти от
Франция;
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- Заснемане на един паметник по искане на студенти от Франция;
- Допълване на информацията във фишите в 9 картотеки на фонд „Каменни
паметници”.
- Разпечатване на снимки на паметници от фонд „Каменни паметници” за фототека на
паметниците около 1000 броя;
- Инвентаризиране по селективния принцип на два паметника по искане на доц. Бони
Петрунова;
- Инвентаризиране по селективния принцип на четири паметника от помещение
Лапидариум и около музея във връзка с искане за изготвяне на естампажи;
- Инвентаризиране по селективния принцип на 89 паметника по искане за проект,
осъществяван от НАИМ – БАН;
- Заснемане на 80 паметника във връзка с проект, осъществяван от НАИМ – БАН;
- Инвентаризация по селективния принцип на 36 каменни паметници от Сердика-София
във връзка с проект за експонирането им в екстериорните пространства около
Метростанция „Сердика”;
- Организация на посещения на японски туристи в постоянната експозиция на НАИМ –
БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Оценителната комисия на НАИМ – БАН.
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 редовни археологически разкопки на обект Западна
порта на Сердика, проведени през месеците май и юни, 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.н. базилика с подова мозайка.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за приемане-предаване на фонд Средновековие февруари – ноември
като предаващо МОЛ.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на съвместна изложба с Национален военно-исторически музей
на тема „С обувката на воина по пътищата на историята”.
гл. ас. д-р Мирослава Доткова, фонд Нумизматика
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически разкопки на праисторически комплекс с ямни
структури и античен път в местността „Хауза”, Капитан Андреево, Свиленградско.
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”;
- Участие в проект „Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VII в. сл.
Хр. с обработка и публикуване на монетни находки от римската епоха, съхранявани в
Нумизматичния фонд на НАИМ – БАН.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Съкровище с монети на градските управи от Варненско” на
Национална научна конференция „Градът в българските земи (по археологически
данни) посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова. Шумен, 31.10 –
01.11.2013 г.
б) В чужбина
- Участие с доклад „Rare coins of Pautalia II-III c. AD” на Международна конференция
на тема „Culture and Civilization in the Lower Danube. East and West”. Румъния, Калараш,
14-15.10.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- М. Доткова. Монетно съкровище (II-III в.) от Лясковец, Великотърновско. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 21-29, ISSN 1312-5532.
2.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Доткова. Находка с републикански денари от Тръстеник, Плевенско. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 2013.
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 2013 г.
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- М. Доткова. Нови наблюдения върху находката от с. Оходен, Врачанско. – Василка
Герасимова Томова In Memoriam. София, 2012, 167-175, ISBN: 9789549472196.
2.2.2.2. Приети за печат през 2013 г.
- М. Доткова. Съкровище с монети на градските управи от Варненско – В: „Градът в
българските земи (по археологически данни), Сборник посветен на живота и делото на
ст. н. с. Вера Антонова.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за установяване на автентичността на
нумизматични материали;
- Участие в комисия за определяне на застрахователните
експонираните каменни паметници в Президентството на
Посолството на САЩ;
- Участие в комисия за определяне на застрахователните
експонирани каменни паметници във Вила Армира.

предложени за дарение
стойности на временно
Република България и
стойности на временно

5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Извършване на експертиза по досъдебно производство № 2025/13 по описа на IV
РУП;
- Извършване на експертиза по досъдебно производство № 13-П/2011 по описа на
Софийска градска прокуратура с постановление от 02.07.2013 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Член на работна група за разформироване на изложбата „Деултум – градът на
римските императори”;
- Участие в организацията на временна изложба „ Непреходен отпечатък в историята.
Съкровища от гръцките музеи”;
- Участие в организацията на изложба на дарени от фондация „13 века България”
нумизматични материали;
- Годишна инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд Нумизматика
– инвентиране на новопостъпили материали;
- Приемане на 6567 монети от Репрезентативния Нумизматичен фонд;
- Заснемане на 1910 монети от Репрезентативния фонд;
- Научна обработка на монети от музея в Панагюрище – IV в.;
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- Предаване за реставрация и почистване на материали от фонда и изготвяне на
съответната документация;
- Предаване на нумизматични материали за извършване на химически анализ в
Лабораторията за анализи, консервация и реставрация;
- Консултации по нумизматика на външни лица.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на ОС на НАИМ – БАН.
д-р Сирма Александрова, Античен и Репрезентативен фонд
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на археологически разкопки на античния град Хераклея
Синтика край село Рупите, община Петрич; юни-юли и август (общо 50 дни);
- Заместник ръководител на археологически разкопки на северна ранновизантийска
порта на римската колония Деултум край село Дебелт, община Средец; септемвриоктомври /общо 20 дни/;
1.2. Други изследователски теми
– Участник в международен проект за дунавския лимес Danube Limes Brand /девет
партньора от осем европейски страни/, финансиран по европейска програма
„Югоизточна Европа”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Чернолакова керамика от римска Хераклея Синтика (I – VI в.)” на
международна конференция Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas (4th c.
BC – 6th c. AD), Петрич, 19-21.09.13
б) В чужбина
- Срещи на международния проект за дунавския лимес Danube Limes Brand, проведени
през месец септември 2013 г. в Братислава и през месец декември 2013 г. във Виена.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
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- S. Alexandrova. Ceramic Vessels from the Roman Tumulus Necropolis near the village of
Charda, Yambol Municipality, SE Bulgaria. In: Archaeologia Bulgarica, XVII, 3 (2013), 17108, ISSN 1310-9537.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- С. Александрова. Типология и хронология на керамиката изработена на ръка от
римския и ранновизантийския период (I – VI в.) на територията на България. – In:
Дисертации – НАИМ, том VII, ISBN 978-954-9472-18-9.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Едногодишна стипендия (септември 2012 – септември 2013 г.) в музея Фийлд в
Чикаго, спечелена с проект към американския научен център – София и финансирана
от Фондация Америка за България;
– Член на проекта с българско участие в международен проект за дунавския лимес
Danube Limes Brand (девет партньора от осем европейски страни), финансиран по
европейска програма „Югоизточна Европа”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Материално отговорно лице на изложбата за Долнодунавския лимес в НАИМ.
Кръстю Чукалев (дигитализация)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Зам. ръководител на теренни проучвания за издирване на археологически обекти по
трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия” от: с. Калотина до СОП,
на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище, Софийска
област и Столична община, област София-град (03 – 20.06.2013 год.). Ръководител –
доц. д-р Стефан Александров. Финансиране по договор между НАИМ при БАН и
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България;
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в площ „Света Петка”,
землище на село Челопеч, община Челопеч, Софийска област (27.06 – 5.07.2013 г.).
Финансиране по договор между НАИМ при БАН и „Челопеч Майнинг” ЕАД;
- Зам. ръководител на теренно археологично проучване – издирване на археологични
обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи
високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” (12-29.10.2013
г.). Ръководител – гл. ас. д-р Георги Иванов. Финансиране по договор между НАИМ
при БАН и „Булгартрансгаз” ЕАД;
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в площ „Бревене”,
разположена на територията на село Челопеч, община Челопеч, село Църквище, село
Карлиево, град Златица, община Златица, село Чавдар, община Чавдар и село Мирково,
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община Мирково, Софийска област (04.11 – 03.12.2013 г.). Финансиране по договор
между НАИМ при БАН и „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД;
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти по ревизия на трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 5, на територията на общините Търговище и Попово,
област Търговище, Бяла, област Русе и Стражица, област Велико Търново (4-11.12.2013
г.). Финансиране по договор между НАИМ при БАН и „ГАЗТЕК БГ” АД.
1.2. Други изследователски теми
- Статистическа обработка на данните от теренните археологически проучвания в
България през 2012 г., с цел участие с доклад в LII Национална археологическа
конференция в гр. Хисаря (март – май 2013 г.);
- Обработка на резултатите от теренни проучвания за издирване на археологически
обекти по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия” от: с.
Калотина до СОП, на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и
Божурище, Софийска област и Столична община, област София-град (юли – септември
2013 г.);
- Обработка на резултатите от теренно издирване на археологически обекти в площ
„Света Петка”, землище на село Челопеч, община Челопеч, Софийска област (юли –
септември 2013 г.);
- Обработка на археологически материали от музейна сбирка при с. Кунино, Врачанско
(август-септември 2013 г.);
- Подготовка за участие в конференция „Digitization of Heritage in Science” с доклад и
постер на тема „Digitizing the Photographical Archive of the National Institute of
Archaeology with Museum-Sofia” (септември 2013 г.);
- Обработка на резултатите от теренно издирване на археологически обекти в площ
„Бревене”, разположена на територията на село Челопеч, община Челопеч, село
Църквище, село Карлиево, град Златица, община Златица, село Чавдар, община Чавдар
и село Мирково, община Мирково, Софийска област (декември 2013);
- Обработка на резултатите от теренно издирване на археологически обекти по ревизия
на трасето на газопровод „Южен поток”, сектор 5, на територията на общините
Търговище и Попово, област Търговище, Бяла, област Русе и Стражица, област Велико
Търново (декември 2013);
- 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
- LII Национална археологическа конференция в гр. Хисаря (28 – 31 май 2013 г.),
участие с доклад „Статистически резултати от теренните археологически проучвания в
България през 2012 г.”;
- LII Национална археологическа конференция в гр. Хисаря (28 – 31 май 2013 г.),
участие с доклад „Издирване на археологически обекти по трасето на газопровод
„Южен поток”. Методика и резултати от теренните издирвания през 2012 г.”;
- Международна конференция „Digitization of Heritage in Science” организирана от
Института по математика и информатика при БАН и фондация „Alexander von
Humboldt” в гр. София (1 – 5 октомври 2013 г.), участие с доклад и постер на тема
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„Digitizing the Photographical Archive of the National Institute of Archaeology with
Museum-Sofia”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2013 г.
- I. D. Cholakov, K. Chukalev. Statistical Data on Archaeological Field Survey in Bulgaria,
2011 Season. Archaeologia Bulgarica 2012, XVI, 3, 77-89, ISBN 1310-9537.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- К. Чукалев, Ж. Узунов, А. Цонева, Д. Пачев. Издирвания на археологически обекти по
трасето на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8
Калотина – Софийски околовръстен път (СОП)” на територията на общини Драгоман,
Сливница, Костинброд и Божурище и Столична. Археологически открития и разкопки
през 2012 г. София, 2013, 538-540, ISSN 1313-0889;
- И. Кулов, М. Гребска-Кулова, Б. Атанасов, Б. Думанов, Ж. Узунов, Д. Гърбов, В.
Петков, В. Герчева, И. Димитрова, М. Златков, К. Чукалев, С. Танева, Е. Илиева.
Издирвания на археологически обекти в общините Кресна и Симитли. Археологически
открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 543-545, ISSN 1313-0889;
- К. Чукалев, Д. Рабовянов, Ж. Узунов, Н. Русев, Д. Чернаков, Т. Тодоров. Издирвания
на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 4, ревизия Е.
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 592-594, ISSN 13130889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Н. Русев, Д.Рабовянов, Д.Чернаков, Т. Тодоров. Издирвания на
археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток”, сектор 5.
Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 594-596, ISSN 13130889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участник в проект „Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на
ЮНЕСКО по Долния Дунав”. Съвместен международен проект по Оперативна
програма на ЕС „ЮИ Европа 2007 – 2013”. Ръководител за българската част от проекта:
доц. д-р Людмил Вагалински.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- БНК на ICOM.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- 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.);
- Представител на НАИМ – БАН в Регистъра на научната дейност в Република
България (Заповед I 353/17.04.2012 г.);
- Член на оценителна комисия, определила застрахователна стойност на предмети, част
от гробната находка от могилата Мал-тепе край село Мезек, Свиленградско, във връзка
с холографирането им от „ХОЛОБУЛ” ООД към ИОМТ при БАН (Заповед I 9/8.01.2013
г.);
- Член на комисия организирала ежегодния журналистически конкурс за приноси в
опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България
(Заповед I 17/10.01.2013 г.);
- Член на оценителна комисия, определила застрахователна стойност на експонати,
участващи в VI Национална археологическа изложба „Българска археология 2012”
(Заповед I 30/21.01.2013 г.);
- Член на оценителна комисия, определила застрахователна стойност на египетски
бронзови статуетки от Античния фонд на НАИМ – БАН, във връзка с участието на
експонатите в изложба „Сюжети от Древен Египет – находки от българските музеи” в
РИМ – Шумен (Заповед I 1173/13.08.2013 г.).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка, дигитализация и научна паспортизация на паметниците от фондовете на
НАИМ – БАН;
- Участие в подготовката на VI Национална археологическа изложба „Българска
археология 2012” (Заповед I 41/24.01.2013 г.);
- Участие в подготовката на временна изложба „Всекидневния живот на римския
легионер на Долен Дунав” (Заповед I 389/17.04.2013 г. и Заповед I 851/25.06.2013 г.);
- Участие в подготовката на временна изложба „Коприна и сребро” (Заповед I
489/08.05.2013 г.);
- Участие в работна група за организация на мероприятията в Европейската нощ на
музеите в Националния археологически музей (Заповед I 490/08.05.2013 г.);
- Участие в текущи музейни дейности (Заповеди I 21/15.01.2013г.; I 483/07.05.2013 г.; I
485/07.05.2013 г.; I 503/09.05.2013 г.; I 1174/13.08.2013 г.; I 1188/15.08.2013 г.; I
1400/25.09.2013 г.; I 1475/04.10.2013 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на сайта на НАИМ – www.naim.bg.
Красимир Георгиев, фотограф
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заснемане на ситуации на археологически обекти.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Заснемане на експонати от фондовете на НАИМ;
- Заснемане на витрини от временни изложби в НАИМ.
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II.11. ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗИ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
инж. Пламен Бонев (ръководител на лабораторията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
Анализ на химическия състав с помощта на енергийно-дисперсивния рентгенофлуоресцентен спектрометър EDX-720 на:
- 2 медальона от яспис със златен обков и златен разделител от временната изложба
„Деултум” – за определяне на каратността на златото, съгласно Заповед № І 171 от
13.03.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН;
- Фалшификат на византийска златна номизма тетартерон на Василий ІІ, тип F, по
заявка на доц. д-р Валери Григоров – Секция по средновековна археология;
- 2 бронзови проби по международния 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;
- Позлатена сребърна апликация за колан от разкопките на Плиска по заявка на доц. д-р
Валери Григоров – Секция по средновековна археология;
- Златната диадема и една от златните гривни от съкровището от Голямата
(Омуртагова) могила край Свещари по заявка на проф. Диана Гергова – Секция по
тракийска археология;
- 16 бр. керамични фрагмента, 2 стъкловидни шлаки и 2 проби от глина от некропола
при с. Топола, обл. Добрич, и района около него по заявка на проф. Людмила ДончеваПеткова;
- 33 бр. проби от средновековни монети – медни, бронзови и нископробно-сребърни
трахеи от кр. на ХІІ – нач. на ХІІІ в., от сбирката на Народната банка на Република
Македония (НБРМ) по заявки на Диjана Ванчевска – химик, и Билjана Бозароска
Павловска – консерватор-реставратор, от Музея на НБРМ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Участие в 52-та Национална археологическа конференция, гр. Хисаря, 28 – 31.05.2013
г.;
- Участие във ІІ-та Национална среща „Музеите и устойчивото развитие”, София, 1011.06.2013 г.
б) В чужбина
- Участие в представянето на книгата „Конзервациjа на метални археолошки предмети”
с автори – Диjана Ванчевска и Билjана Бозароска-Павловска, и среща с колеги –
реставратори от Музея към Националната банка и Музея на Македония в Скопие, както
и от Музеите в Охрид и Битоля, за обмяна на професионален опит.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- П. Бонев, В. Григоров. Химико-технологично изследване на монета (фалшификат на
златна номизма тетартерон) от Плиска. – Бе-СА (Българско е-Списание за Археология),
2, 2013, 245-258, ISSN 1314-5088.
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, Софийски университет.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- В изпълнение на Заповеди № РД9К-0053/24.03.2011 г. и РД9К-36/26.03.2013 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.
Участие в заседанието на Комисията на 26.02.2013 г. за разглеждане на постъпили
заявления от ОКИ „Музей за история на София” и „Военно-исторически музей” –
Плевен за изработване на реплики;
- В изпълнение на устна заповед на Директора на НАИМ – БАН – участие в Комисия за
изготвяне на Експертиза на „Златна маска” по молба на Държавния протокол на
Министерството на външните работи на Р България, изработена от фирма „Ивел-Арт”
по Договор, сключен с НАИМ – БАН от 22.08.2012 г. за възпроизвеждане на културни
ценности;
- Съгласно Заповед №916 от 04.07.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – определен
за резервен член и участие в работата на Комисията за провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка във връзка с Решение №411 от 13.05.2013 г. на
Директора на НАИМ – БАН за откриване на открита процедура с предмет
„Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на недвижими имоти,
културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи в тях
на НАИМ – БАН за срок от 36 + 3 месеца”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни:
- По устно искане на Йордан Тодоров (Държавен протокол на Министерството на
външните работи на Р България) – изготвена Експертиза на „Златна маска”, изработена
от фирма „Ивел-Арт” ЕООД по Договор, сключен с НАИМ – БАН за възпроизвеждане
на културни ценности от 22.08.2012 г.;
- Изготвени 12 бр. Констативни протоколи за резултатите от извършената вътрешна
проверка за воденето на всички видове инструктажи по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана и отразяването им в Книгите за инструктаж;
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- Изготвен Доклад за резултатите от извършената вътрешна проверка за воденето на
всички видове инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
и отразяването им в Книгите за инструктаж;
- Изготвени подробни Указания за избора, оформянето и попълването на Книгите за
инструктаж по безопасност и здраве при работа в НАИМ – БАН;
- Изготвени актуализации на Правилника за вътрешния ред, Вътрешния авариен план,
Инструкцията за радиационна защита и Програмата за радиационен контрол при
използване на енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен спектрометър модел
EDX-720 на Shimadzu Corporation, Analytical Instruments Devision в Лабораторията за
анализи, консервация и реставрация (ЛАКР) на НАИМ – БАН;
- Изготвени правните основания за подаване на Заявление до Председателя на АЯР (по
чл. 73, ал. 6, от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно
използване на ядрената енергия) за прекратяване на издадената за дейността ни
Лицензия № 02 474, серия И – 80 288;
- Участие в изготвянето на Протоколите по чл. 68, ал. 7 и чл. 72 от ЗОП на Комисията
за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с Решение
№ 411 от 13.05.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН за откриване на открита
процедура с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на
недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и
движими вещи в тях на НАИМ – БАН за срок от 36 + 3 месеца”;
- Изготвено Становище по методите за консервация и реставрация на метал, които се
използват от консерватор-реставратора Лука Делийски в Археологическия музей
„Проф. Мечислав Домарадски” – гр. Септември, по искане на директора му – С.
Попова;
- Изготвен Анализ на получените спектрограми и данни за химическия елементен
състав на „златна” византийска монета (фуре) на имп. Василий ІІ – тип F, по искане на
доц. д-р В. Григоров – Секция по средновековна археология;
- Изготвен Анализ на получените спектрограми и данни за химическия елементен
състав на позлатена сребърна апликация за колан от Плиска, по искане на доц. д-р В.
Григоров – Секция по средновековна археология;
- Изготвени Резултати и изводи от направените анализи на химическия състав на 17 бр.
тетрадрахми на Патрай, по устно искане на Директора на НАИМ – БАН;
- Изготвени Резултати и изводи от направените анализи на химическия състав на 17 бр.
антични монети от разкопките на Хераклея Синтика край с. Рупите, по устно искане на
Директора на НАИМ – БАН.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие на 11.02.2013 г. в заснимането на филм от Нова ТВ за откритите от проф. Д.
Гергова златни предмети в Голямата Свещарска (Омуртагова) могила през 2012 г. –
излъчен в предаването „Темата на Нова” на 02.06.2013 г. от 19.30 ч.;
- Участие в организацията и заснимането на 08.08.2013 г. на документален филм с
работно заглавие „Gold Treasures in Bulgaria (Златни съкровища в България)” от
Японската национална телевизия TBS (Tokyo Broadcasting System) Television, Inc. за
откритите от проф. Д. Гергова златни предмети в Голямата Свещарска (Омуртагова)
могила през 2012 г., предвиден за излъчване на 03.01.2014 г. в програмата „Treasure
Legend (tentative)”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Съгласно Заповед № І 601 от 22.05.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за организиране на почистването на витрините в залите „Праистория”,
„Трезор”, „Средновековие”, „Централна зала”, както и за освежаване на изложените във
витрини или свободно стоящи експонати;
- Съгласно Заповед № І 711 от 05.06.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за почистването на каменните паметници и свободно стоящите
експонати в партерната зала, както и изготвяне на Доклад за паметниците, експонирани
във витрините и План за своевременната им консервация и реставрация;
- Съгласно Заповед № І 206 от 25.03.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
работна група за аранжиране на две витрини с църковна утвар в Галерията на
Централната зала на Музея;
- Изготвяне на фото-, видео- и архивна документация за реставрирани 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 и член на Комитета по условия на труд
в НАИМ – БАН;
- Участие в заседанията и изготвяне на Протоколите на Комитета по условия на труд в
НАИМ – БАН;
- Съгласно Заповед № І 319 / 06.04.2012 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 2012 г. в НАИМ – БАН;
- В изпълнение на Заповед № І 28 от 18.01.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН –
участие в Комисия за извършване на вътрешна проверка за воденето на всички видове
инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и
отразяването им в Книгите за инструктаж;
- В изпълнение на Заповед № І 43/24.01.2013 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;
- Оказано съдействие при оформянето на годишната Декларация/уведомлението (на
основание чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) за 2012 г. за
състоянието на условията на труд в НАИМ – БАН;
- Съгласно Заповед № 916 от 04.07.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – назначен за
резервен член на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка във връзка с Решение № 411 от 13.05.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН за
откриване на открита процедура с предмет „Осъществяване на денонощна физическа
въоръжена охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока
обществена значимост и движими вещи в тях на НАИМ – БАН за срок от 36 + 3
месеца”;
- Съгласно Заповед № І 1568 от 21.10.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – участие в
Комисия за обезпечаване работата и достъпа на групата от архитекти до
фондохранилищата на Музея във връзка с необходимостта от архитектурно заснемане и
предстоящи ремонтни дейности на сградата на Музея и Административната сграда на
НАИМ – БАН;
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- Съгласуване на договорите с външни фирми за изработка и продажба на предмети с
търговско предназначение, възпроизвеждащи културни ценности от фонда на НАИМ –
БАН;
- Изготвен нов Договор за възпроизвеждане на културна ценност в предмет с търговско
предназначение – между „Трежър” ООД, гр. Варна, и НАИМ – БАН;
- Изготвено Писмо-отговор до Кмета на Община Мизия във връзка със заявено желание
за разрешение за ползване на изображение на Букьовското сребърно съкровище с
рекламни цели;
- 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.;
- Изготвяне на годишния отчет на ЛАКР;
- 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;
- Водене на кореспонденция и оформяне на документацията, свързана с използването
на спектрометъра в ЛАКР;
- Осъществен контакт със Shimadzu – Япония за получаване на техническа помощ за
ремонта на спектрометъра EDX-720 в ЛАКР;
- Водена кореспонденция с Посолството на Япония в Р България във връзка със
сключения Договор на 26.07.2012 г. между тях и фирма ANALIX Ltd. за извършване на
сервизни и ремонтни дейности по спектрометъра EDX-720;
- Участие при извършването на сервизните дейности на спектрометъра EDX-720;
- Оказано съдействие на представителите на Контролна лаборатория по радиационна
защита на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН при
извършването на проверките по ежегодния общ дозиметричен контрол на ЛАКР;
- Съгласно Заповед № І 2031 от 29.11.2012 г. (като отговорник на екипа за връзка с
фирма „БалБок Инженеринг” АД) – подготовка на необходимата документация
(Договор, Декларация, Заявка, Списък на химикалите) и предаване на опасните
химикали за третиране, намиращи се в сградата на ул. „Латинка”;
- Съгласно Заповед № І 980 от 16.07.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – един от
отговорниците за преместване на археологическите материали и лабораторно
оборудване от ул. „Латинка” №16 в бл. 108 на БАН;
- Ръководство на Лабораторните съвети и изготвяне на 27 от 28-те Протокола от
заседанията;
- Изготвена Справка за броя на находките и експонатите от Музея, върху които през
2013 г. в ЛАКР са извършени консервационно-реставрационни дейности;
- Съгласно Заповед № І 61 от 30.01.2013 г. на Директора на НАИМ – БАН – оказано
съдействие на д-р Шанън Мартино (САЩ) при работата й с експонати от фонд
„Праистория”.
Изготвени докладни записки:
- За състоянието, направеното и предложенията за привеждане на спектрометъра EDX720 в ЛАКР в напълно изправно състояние;
- За възможностите, условията и необходимостта от сертифициране на ЛАКР;
- С предложение за сформиране на Комисия за извършване на вътрешна проверка за
воденето на всички видове инструктажи по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана и отразяването им в Книгите за инструктаж;
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- За извършване на профилактичен медицински преглед на работещите в среда на
йонизиращи лъчения от Лабораторията;
- За подаване до Председателя на АЯР на Заявление (по чл. 73, ал. 6, от Наредбата за
реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената
енергия) за прекратяване на издадената за дейността ни Лицензия № 02 474, серия И –
80 288;
- С информация по направените предписания за отстраняване на констатираните
нарушения на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд след
извършената проверка във Филиала на НАИМ – БАН – гр. В. Търново;
- С предложение за закупуване на нов компресор за обезпечаване работата на
микропесъкоструйния апарат в ЛАКР;
- С предложение за закупуване на нова прахосмукачка за почистване на витрини,
свободно стоящи експонати и каменни паметници в залите на Музея;
- Оказано съдействие при ремонтните работи на част от стените и тавана в ЛАКР;
- Участие в аварийните дейности за преодоляване на последиците от наводнението в
ЛАКР и Административната сграда на НАИМ – БАН.
гл. ас. д-р Петя Пенкова, консерватор-реставратор
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически разкопки в Свещари под ръководството на проф. Д.
Гергова;
- Изследване на предмети от Балей и подготовка на публикация;
- Изследване на предмети от Радьовене и подготовка на публикация.
1.2. Други изследователски теми
- Анализ на елементен състав на медни предмети от обект „Юнаците”. По заявка на гл.
ас. д-р К. Бояджиев;
- Анализ на елементен състав на златни предмети от Ада Тепе. По заявка на доц. д-р
Христо Попов;
- Участие в експеримент за стапяне на злато на Ада Тепе и подготовка на участие в
конференция „Експериментална археология” в Линдц, Австрия.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
- Съвместно с доц. д-р Крум Бъчваров участие с доклад „Whither Archaeological Science
in Bulgaria: An assessment of bioarchaeological and archaeometric research, and
archaeological restoration” в международна Хумболтова конференция, София, 05 –
07.12.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2013 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания

257

- Интервю за в. „Труд” за реставрацията на канията и меча на Севт III;
- Интервю за „bTV радио” за реставрацията на канията и меча на Севт III;
- Интервю за „TV 7” за реставрацията на канията и меча на Севт III;
- Интервю за филм на японска телевизия за технологичните особености на
Съкровището от Свещари.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Национален кореспондент на групата за реставрация на метал към ICOM (International
Council of Museums).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на консервационна експертиза относно състоянието на предмети за
участието им в изложба „Златни дарове от Свещари” в Копенхаген, Дания;
- Изготвяне на ежемесечни отчети по проект „Консервация, реставрация и подобряване
условията на експониране на каменни паметници от колекцията на НАИМ – БАН”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Координиране на работата по проект „Консервация, реставрация и подобряване
условията на експониране на каменни паметници от колекцията на НАИМ – БАН”;
- Участие в подготовка на съвместна изложба на НАИМ – БАН и ИМ „Искра” –
„Въоръжението на Севт III”;
- Организиране на симпозиум „Древна металургия на Балканите”, проведен през м. май
2013 г. в гр. Созопол;
- Реставрация на предмети от зала „Трезор” на НАИМ – БАН;
- Реставрация на предмети от фонда на НАИМ – БАН;
- Ментор на стажанти в Лабораторията за анализи, консервация и реставрация по
програма на МОН;
- Почистване от прах и повърхностни замърсявания на експонати от зала „Трезор” на
НАИМ – БАН;
- Подготовка за изложба и придружаване на предметите от Съкровището от Свещари за
изложба в Националния музей на Дания;
- Участие в подготовка на изложба „Съкровища от гръцките музеи”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране при инциденти и
аварии с източника на йонизиращо лъчение, използван за анализ на археологически
материали в ЛАКР на НАИМ – БАН;
- Участие в Комисия за подготовка на техническо задание за проектиране на СРР по
сградата на б. Буюк джамия;
- Участие в Комисия за разглеждане офертите за проектиране на СРР по сградата на б.
Буюк джамия.
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Севдалина Нейкова, консерватор-реставратор
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Работа по докторска дисертация с тема „Preventive Conservation for Archaeological
Sites”, Факултет по Архитектура, Технически Университет, Мюнхен, Германия.
Ръководител на дисертацията – проф. д-р Андреас Бурместер, Директор на Doerner
Institute, Мюнхен, Германия.
1.2. Други изследователски теми
- Анализ на елементен състав на глинена поставка от фонд „Средновековие” на НАИМ
– БАН по заявка на гл. ас. д-р А. Аладжов;
- Анализ на елементен състав на глина и цветни покрития от шест керамични капака от
фонд „Праистория” на НАИМ – БАН. Произход на находките – обект „Денева могила”,
с. Салманово;
- Заснемане на проби от хоросан от късноантична крепост при н. „Св. Атанас” при гр.
Бяла, Варненско, по заявка на доц. С. Станев;
- Изготвяне на Проект за технологично изследване, реставрация и експониране на
керамична икона на Св. Теодор Стратилат от Велики Преслав, заведена с инв. номер
4880 в НАИМ – БАН.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Участие с доклад „Ethic and scientific approaches in the conservation of terracotta masks
and figures from the archaeological site of Heraclea Sintica in Bulgaria” в международна
конференция Heraclea Sintica: From Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c.
AD), Петрич, 17 – 21.09.2013 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2013 г.
- S. Neykova. Conservation of a Terracotta Acroterion from an Unknown Temple in Aegean
Thrace. – Be-JA (Bulgarian e-Journal for Archaeology). 1, 2013, 155 – 160, ISSN 1314-5088.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Членство в ICOM (International Council of Museums);
- Членство в ЕССО – European Confederation of Conservator – Restorers’ Organizations.
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4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Провеждане на 260 часа практика по реставрация на движими културни ценности от
керамика на студент от специалност „Реставрация”, Национална художествена
академия.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на Комисия със задача „Определяне на състоянието на керамична икона
на Св. Теодор Стратилат от Велики Преслав, заведена с инв. номер 4880 в НАИМ –
БАН и необходимите действия по изследването и реставрацията й”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвяне на консервационна експертиза относно състоянието на 35 картини върху
текстил и хартия от японски художници и 1 картина върху оризова хартия от Васил
Стоин, заведени с инвентарни номера във фонд „Средновековие” на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на консервационна експертиза относно състояние и възможност за участие
на каменна надгробна стела на Дейнес, син на Анаксандър (Аполония) в изложба „La
Thrace Antique. De rois оdryses. Aux cites greсques.” в музей Лувър, Париж, Франция;
- Участие в изготвяне на Консервационна експертиза относно състоянието на
керамична икона на Св. Теодор Стратилат от Велики Преслав, заведена с инв. номер
4880 в НАИМ – БАН и необходимите действия по изследването и реставрацията й.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консервация и дигитализация на 27 акварелни копия на стенописи от гробници от
Източен сердикийски некропол, заведени с инвентарни номера 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 261, 266, 267, 268, 376, 726, 727, 728, п.
110/ 41, п. 111/ 41, п. 112/ 41, п.103/ 41 във фонд „Средновековие” на НАИМ – БАН;
- Консервация на 7 броя костени шила, заведени с инвентарен номер 771 във фонд
„Праистория” на НАИМ – БАН;
- Реставрация на три керамични капака от обект „Денева могила”, с. Салманово,
заведени с инвентарни номера 1087, 1088 и п.724 във фонд „Праистория” на НАИМ –
БАН;
- Почистване от прах и повърхностни замърсявания на експонати от зала „Праистория”
на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на Програма за реставрация на раннохристиянски баптистерий от IV век,
находящ се в лапидариума на НАИМ – БАН;
- Участие в подготовка на съвместна изложба на НАИМ – БАН и ОКИ „Музей за
история на София”, посветена на комплекса „Св. София” (16.09 – 13.10.2013 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
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- Заместник – отговорник за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране при
инциденти и аварии с източника на йонизиращо лъчение, използван за анализ на
археологически материали в ЛАКР на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на докладни записки относно състоянието на експонати от постоянната
експозиция и открития лапидариум на НАИМ – БАН;
- Изготвяне на докладна записка относно състоянието на куполите в централна зала на
НАИМ – БАН;
- Изготвяне на докладна записка относно липсата на адекватни мерки за контрол на
посетители по време на масови мероприятия, провеждани в Музея;
- Съдействие с превод на италиански език при провеждане на началния инструктаж на
Козимо Лоперфидо, стажант в Отдел „Експозиции” на НАИМ – БАН.
Мария Кирова, консерватор-реставратор
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически проучвания на късноантична крепост „Цари мали град”, с.
Белчин, общ. Самоков. Научен ръководител на проучванията – Веселин Хаджиангелов;
- Участие в археологически проучвания на обект „Свещари”, гр. Исперих. Научен
ръководител на проучванията – проф. д-р Диана Гергова;
- Участие в археологически проучвания на обект „9”, „Деултум-Дебелт”, с. Дебелт,
общ. Средец. обл. Бургас. Научен ръководител на проучванията – доц. д-р Людмил
Вагалински;
- Участие в археологически проучвания на крепост „Перистера”, гр. Пещера. Научен
ръководител на проучванията – доц. д-р Бони Петрунова;
- Участие в археологически проучвания на обекти „Антични терми”, „Археологическа
база сгради Г и З” и „Римски плосък некропол – АЛТЕСТ”, с. Дебелт, общ. Средец, обл.
Бургас. Научен ръководител на проучванията Красимира Костова;
- Участие в археологически проучвания на „Античен град, сектор Център – ФорумЗапад” на НАР „Деултум-Дебелт”, с. Дебелт, общ. Средец., обл. Бургас. Научен
ръководител на проучванията – доц. д-р Христо Прешленов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Участие в 52-та Национална археологическа конференция, гр. Хисаря, 28 – 31.05.2013
г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Праистория” по заявка на гл. ас. д-р
Станимира Танева;
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Античен” по заявка на Павлина
Илиева;
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- Консервация и реставрация на находки от фонд „Средновековие” по заявка на гл. ас.
д-р Йордан Гатев;
- Консервация и реставрация на находки от фонд „Нумизматика” по заявки на доц. д-р
Бистра Божкова и гл. ас. д-р Мирослава Доткова;
- Участие при почистването на витрините в зала „Трезор”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник по радиационна защита на ЛАКР (Заповед № І 134 / 01.03.2012 г.);
- Представител на работещите и служещите в Комитета по условия на труд на НАИМ –
БАН.
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