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I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С
МУЗЕЙ – БАН
Отчетната година беше динамична и слабо предвидима в много отношения:
политическа нетърпимост, кризи и рокади; икономически разочарования;
социални трусове и напрежение … и любопитни управленски конфигурации.

На този фон Националният археологически институт с музей на
Българската академия на науките отчита една трудова и много уплътнена 2014
година.

Като контрапункт на травмиращите сътресения в обществото това беше и
годината, в която БАН отбеляза 145 г. от основаването си. В този смисъл, за
колегията от учени, тя премина, основно, под знака на приповдигнатост и
съпричастност към тази важна и респектираща годишнина и съпровождащите я
чествания. БАН солидно и убедително отстоя позицията си на генериращ център
за научно развитие и иновации в рамките на оперативна програма „Наука и
образование 2014-2020 – за интелигентен растеж”. Основната цел на
предложената оперативна програма е постигането на осезаем интелектуален
‘ръст’ и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на
качеството на научните изследвания и образованието. За жалост гротескни
примери от политическо ни ежедневие и непремерено говорене често ни
разколебават в управленската способност и решимост за осъществяване на този
растеж на държавническо равнище…. Но ние оставаме на научния си пост и
прилагаме на практика знания, компетентност, далновидност и добросъвестност
в изпълнение на научния ни и обществен дълг – да разкриваме, проучваме,
анализираме и разпространяваме знания и сила.

В условията на все по-динамично развиващото се и все по-отворено
европейско научно и интелектуално пространство, НАИМ е призван да се
интегрира все по-неотклонно в осъществяването на Оперативните програми на
ЕС и в проекти, финансирани от национални и международни програми.
Признание за нашите усилия в изпълнението на общонационални и оперативни
дейности, обслужващи държавата беше наградата, която ръководството на БАН и
лично академик Стефан Воденичаров в тържествена атмосфера връчи на
Директора на НАИМ-БАН – доц. д-р Людмил Вагалински. С юбилейна грамота и
плакет бяха отличени пет колектива от НАИМ-БАН за проведени теренни
археологически проучвания, както и за реализирани международни научни
проекти на стойност един и повече милиона лева.

Признание за високите научни качества на работата на археолозите е и
фактът, че наш колега – проф. дин Васил Николов беше избран за членкореспондент на БАН в направление хуманитарни и обществени
науки/исторически науки. Третият факт за отбелязване е, че нашата колега и
досегашен заместник-директор – доц. д-р Бони Петрунова беше удостоена с
честта да заеме длъжността заместник-министър в Министерството на културата.
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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 развитието на материалната и духовната култура на обитателите по
днешните български земи от около 1 200 000 пр. Хр. до ХVIII в сл. Хр..

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 културноисторическо 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 програмите на БАН за стабилизацията и развитието в
периода 2012-2014, както и в изпълнение на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания 2020
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.

НАИМ изпълняваше обществената си и научна функция в съгласие с
приетите от БАН приоритети: максимално запазване на качеството и обхвата на
дейностите в изпълнение на политиките и програмите на БАН; Активно участие в
Оперативните програми на ЕС и в проекти, финансирани от национални и
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международни програми; изпълнение на ангажименти по междуправителствени
спогодби и др.

НАИМ се вписва в основните политики и програми на БАН като от особена
тежест с оглед спецификата на нашата работа могат да се отбележат следните
политики:
-

-

Науката – основна двигателна сила за развитие на националната
икономика и обществото, базирани на знания;

Националната идентичност и културното разнообразие в Европа и
света.

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 3: „Националната идентичност и културното
разнообразие в Европа и света”.
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 найголемият 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 най-прозрачното 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.
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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. Съдържа архивни документи за
проучваните през последните 50 години археологически обекти у нас. 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 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 поуспешно. Признание за релевантността и конкурентоспособността на системата
АКБ е включването й в европейския проект ARIADNE (Research infrastructures for
archaeological datasets and related technologies), финансиран по Седма рамкова
програма – INFRA-2012-1.1.3. Целта на проекта е интегрирането на информация от
различни по вид и структура археологически бази данни, принадлежащи на
съответните партньори.

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 историкоархеологически 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.
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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 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,
автомагистралите Струма и Марица 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 2014 г. дейността на комисията по
инфраструктурни проекти към НАИМ-БАН в състав: председател доц. д-р
Людмил Вагалински и членове доц. д-р Бони Петрунова, доц. д-р Явор
Бояджиев, доц. д-р Стефан Александров и доц. д-р Георги Нехризов беше
свързана с провеждането на срещи с възложители, подготовка на тръжна
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документация, план-сметки и проекто-договори за провеждане на спасителни
проучвания.
След провеждането на продължителни и тежки преговори бяха сключени
договори за провеждане на спасителни разкопки със следните възложители:

1. Агенция „Пътна инфраструктура” по трасето на автомагистрали Струма
лот 2 и Марица лот 1. Проучени са 12 обекта, някои от които със значителна площ
и дебел културен пласт. Като ръководители на проучванията от страна на НАИМ
участваха проф. дин Васил Николов, доц. д-р Крум Бъчваров, доц. д-р Милена
Тонкова, доц. д-р Анелия Божкова, доц. д-р Алексей Гоцев, гл. ас. д-р Георги
Иванов, гл. ас. д-р Веселка Кацарова, д-р Галина Грозданова, Иван Вайсов.

2. Министерство на икономиката и енергетиката възложи на НАИМ да
извърши спасителни археологически разкопки на десет обекта по трасето на
Междусистемна газова връзка България – Сърбия. Проучванията се ръководиха от
доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Алексей Гоцев, доц. д-р Валери Григоров,
гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Любен Лещаков, д-р Катя Меламед; Иван Вайсов,
Марлена Кръстева, Диана Димитрова, Елена Василева. Като най-значим обект в
тази конфигурация трябва да се изтъкне проучената от Иво Чолаков Villa rustica
от римската императорска епоха.
3. ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура" за
продължаване на проучванията по трасето на железопътната линия Пловдив –
Свиленград. Проведоха се спасителни разкопки на седем обекта с ръководители
доц. д-р Бони Петрунова, доц. д-р Явор Бояджиев, доц. д-р Венцислав Динчев,
доц. д-р Крум Бъчваров, доц. д-р Георги Нехризов и Елена Василева. И през тази
година продължи да се осъществява наблюдение на строителните работи в обсега
на определените за това обекти, като и по цялото трасе на жп линията в участъка
Симеоновград – Любимец (ръководители доц. д-р Георги Нехризов и доц. д-р
Венцислав Динчев).

4. С ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура" беше
сключен и договор провеждане на наблюдение на строителните работи по
трасето на жп линията в Септември – Пловдив. В този проект взеха участие доц. др Георги Нехризов, гл. ас. д-р Иво Чолаков, гл. ас. д-р Веселка Кацарова и
докторант Надежда Кечева, както и колеги от музеите в Пловдив, Пазарджик и
Септември.
5. „Южен поток България” АД за спасителни разкопки на 19 обекта в
първия участък от трасето на газопровода от Варна до Провадия. Проведоха се
проучвания на два от тях, единият от които под ръководството на д-р Наталия
Иванова.

През 2014 г. бяха сключени договори и бяха организирани и проведени
теренни проучвания за издирване на археологически обекти по:

1. трасето на автомагистрала „Струма“ лот 3 (Благоевград-Сандански) с
възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.
Ръководители: гл. ас. д-р Георги Иванов и Кръстю Чукалев;
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2. измененото трасе на автомагистрала „Струма” лот 2 от км 330+000 до км
332+966.645, в общ. Дупница, възложени от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Ръководител: гл. ас. д-р Георги Иванов;

3. на територията на концесионна площ „Брезник“ с възложител „Трейс
Ризорсиз” ЕООД. Ръководител: Надежда Кечева;

4. на територията на концесионна площ "Алдомировски въглищен басейн",
участък Радуловци на територията на общ. Сливница с възложител "Минна
компания" ЕООД. Ръководител: гл. ас. д-р Иво Чолаков.

През 2014 г. във връзка с изготвянето на общ устройствен план от около 60
общини бяха изискани от НАИМ справки от АИС АКБ за археологическите обекти
от територията им. Изпълнението на тази трудоемка задача налага анализ на
наличните данни в системата (повечето от 90-те години), обработка им в ГИС,
работа с топографски карти в различни мащаби и сателитни изображения,
справки в Интернет. В тази работа се включиха почти всички активно работещи
по АКБ колеги от НАИМ, както и докторанти, като най-активни бяха Иво Чолаков
и Надежда Кечева. В резултат бяха изготвени кратки описания, придружени с
карти с означено местоположение за над 2900 археологически обекта и беше
актуализирана информацията за тях в АИС АКБ.
***до 3 най-значими проекта свързани с общонационални и
оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани
от национални институции:
1. Спасителни археологически проучвания по АМ СТРУМА
През 2014 г. по трасето на АМ Струма – ЛОТ 2 НАИМ осъществи едни от наймащабните спасителни археологически проучвания, провеждани в България.

По долината на р. Струма между градовете Дупница и Благоевград бяха
проучени 12 археологически обекта, в които старата история на този ареал беше
проследена от най-древни времена до наши дни. Под ръководството на 20 учени
от археологическия институт работиха екипи, в които бяха включени над 170
специалисти и студенти от цялата страна.

Датировката на обектите започва от неолита и приключва във
Възраждането. Праисторията е застъпена във всички периоди – неолит, енеолит,
бронзова епоха и желязна епоха. Сред проучените паметници изпъква неолитното
селище Деве боаз край Мурсалево, община Кочериново. Чрез спасителни разкопки
през 2014 г. е проучвано на площ около 10 дка. Установени са останките на две
последователно съществували селища, изградени на брега на р. Струма през VІ
хил. пр. Хр., но без топографско препокриване. Селището от края на ранния
неолит се е развивало по предварителен план, голяма част от къщите са били
двуетажни и почти винаги животът им е приключвал чрез преднамерено
опожаряване. Къснонеолитното селище е било по-малко, застроено също с
двуетажни къщи като поне в една установено обредно съоръжение; продължила е
традицията за преднамерено опожаряване. Някои от установените в
селищата движими находки са шедьоври на епохата. Културно-историческа
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значимост на обекта е толкова голяма, че провокира промяна на магистралния
проект с цел съхранение и експониране на голям участък от обекта.
Времевата последователност продължава с античност – ранна и късна,
средновековие – ранно и късно, и Възраждане. Бяха разкрити тракийски, римски,
византийски, ранносредновековни селища, крепости и вили, късносредновековни
воденици и работилници и възрожденски тухларни.

Стойността на този изключително мащабен проучвателски проект не се
измерва само с неговия научен потенциал. Той промени в немалка степен
обществено-икономическия климат на региона. В разкопките бяха наети над 700
души, множество транспортни и строителни фирми. Сезонните хотели работеха
целогодишно. Бяха ангажирани всички регионални и общински музеи. С помощта
на медиите археологическите разрития станаха достояние на цялата местна
общност.
2. Спасителни археологически проучвания по АМ Марица

Изграждането на последната отсечка от АМ Марица – ЛОТ 1, Оризово –
Димитровград (от км 5+000 до км 36+400), е един от инфраструктурните проекти
с първостепенно значение за България през последните години, тъй като
магистралата се явява част от трансевропейския транспортен коридор № IV. През
2014 г. бяха проведени интензивни спасителни археологически проучвания на
седем (7) обекта, попадащи по трасето на бъдещата магистрала и концентрирани
в участък с дължина от около 2 км в землищата на селата Златна ливада (обл.
Стара Загора) и Великан (обл. Хасково).

Теренната работа на археологическите екипи продължи седем месеца – от
май до ноември 2014 г. Проучени и документирани са стотици структури и
съоръжения и са открити хиляди находки от различни хронологически периоди от епохата на неолита (VI хил. пр. Хр.) до времето на българското възраждане (XIX
в.). Най-значимите в научно отношение резултати от спасителните
археологически разкопки са регистрираните останки от селища от времето на
късножелязната епоха и елинизма (VI – III в. пр. Хр.) – полувкопани жилища и ями,
както и голямо средновековно селище (сгради с каменни стени, полувкопани
жилища и производствени съоръжения) и синхронен некропол (XI – XIII в.).
Установени са нови данни за развитието на материалната култура в региона през
халколита, бронзовата, римската и късноантичната епохи.
Седемте археологически обекта са цялостно проучени и научно
документирани, а терените им са освободени за строителство. В хода на
кампанията през 2014 г. е регистриран още един археологически обект, чието
проучване предстои през пролетта на 2015 г.
3. Проект „Антична вила Армира”

Този проект в община Ивайловград е по Оперативна програма „Регионално
развитие. Атракциони”, финансирана от фондовете на Европейския съюз. Този
проект е един от трите, които са избрани за представяне на цялостната
Оперативна програма „Регионално развитие. Атракциони” при отчитането й в
Брюксел. Проектът е реализиран в периода 2012 – 2014 г. под ръководството на
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нашата колега доц. д-р Гергана Кабакчиева от НАИМ – БАН. Основните цели на
проекта са консервация, анастилоза, частична реставрация и експониране на
мраморната декорация и оригиналните подови мозайки в забележителния
археологически обект в източната част на Родопите – антична вила „Армира“.
Неразделна част от дейностите по този проект са свързани със социализацията му
и превръщането му в един от най-атрактивните археологически обекти от
Античността. Подготвен е цялостен пакет от рекламни материали, сред които се
откроява научно-популярния филм. Той вече е качен в интернет и има хиляди
„гледания”. В резултат на изпълнението на проекта антична вила „Армира” се
превърна в една от най-атрактивните и посещавани туристически дестинации в
България. След завършването на проекта, археологическият обект „Антична вила
Армира“ е включен в списъка на „100-те туристически обекти в България”, което е
признание за извършеното. През м. декември екипът на проекта получи
наградата на Министерство на регионалното развитие за 2014 г. за качествено
изпълнение.

Туристическият поток към община Ивайловград се увеличи пет пъти след
края на проекта. Той се посещава от български и чуждестранни туристи.
Безусловно археологическият обект „Антична вила Армира” дава своя принос за
икономическото развитие на крайграничната община Ивайловград и в това се
заключава общонационалното му значение.
*****

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 за нумизматика и епиграфика, Проблемна
група за интердисциплинарни изследвания, Филиал в Шумен, Филиал във В.
Търново, отдел Фондове, отдел Експозиции, отдел Административен,
Лаборатория за анализи, консервация и реставрация, Счетоводство, Фотоателие,
Научен архив, Библиотека. Всяко звено има ръководител, назначаван и
освобождаван съгласно Устава на БАН и Правилника за устройството и
дейността на НАИМ-БАН, който беше актуализиран от нарочна комисия, обсъден
от НС и приет на ОС на учените от БАН на 24.01.2012 г.
Кадрово състояние през 2014 г.

Изследователският състав на НАИМ към 31.12.2014г. е 75 души. В НАИМ
работят 43 хабилитирани и 32 нехабилитирани учени. Носители на научни
степени са 72 души, от които 6 за доктори на науките. В самия край на на 2014 г.
НАИМ вписа в кадровата си справка и един член-кореспондент. Специалистите с
висше образование са 35. От служителите в НАИМ под 35 години имаме 8
нехабилитирани учени (асистент, гл. асистент и доктор). Четирима служители са
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без академични длъжности, но със степен „доктор”. Техническият персонал
включва 23 служители.
През 2014 г. са пенсионирани 2 служители от НАИМ.

Разпределението по структурни звена към 31.12.2014 г.:

Ръководство – 4;

Ръководител Административен отдел – 1;
Научен секретариат – 3;

Секция за праистория – 11;

Секция за тракийска археология – 15;
Секция за антична археология – 16;

Секция за средновековна археология – 15;
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 – 4;
Библиотеки – 4;

Счетоводство –6;

Канцелария-деловодство – 4;

Научен архив – 1;

Археологическа база Велики Преслав – 1;

През 2014 г. Директор на НАИМ беше доц. д-р Людмил Вагалински;
заместник директори – 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 Крум Бъчваров; Секция за тракийска археология – доц. д-р
Милена Тонкова; Секция за антична археология – доц. д-р Кръстина 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 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 Камен Бояджиев), Отдел
Фондове – Павлина Илиева; Лаборатория за анализи, консервация и реставрация
– инж. Пламен Бонев.
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Изборите на Директори на ПНЗ през 2014 г. в системата на БАН доведоха до
преизбиране на доц. д-р Людмил Вагалински за втори мандат с начало 1.12.2014
г., с последвало частично обновление на ръководния състав на НАИМ-БАН както
следва: нов заместник-директор но научната част – доц. д-р Христо Попов; нов
научен секретар – доц. д-р Гергана Кабакчиева, нов ръководител на ЛАКР – д-р
Петя Пенкова.
*****

Лабораторията за анализи, консервация и реставрация на НАИМ
продължи и през 2014 г. широкоспектърната си дейност.

Първостепенната дейност на сътрудниците на ЛАКР се свеждаше до
консервацията и реставрацията на движими културни ценности от фондовете не
само на НАМ, но и на други музеи от страната, на археологически находки на
мястото на откриването им при разкопки и проучвания. Бяха изготвяни
предписания и мерки за превантивна консервация и реставрация на разкритите
недвижими археологически структури.

Продължи извършването на анализи на химическия елементен състав на
предмети от метал, стъкло, керамика и пигменти с използване на модерна
аналитична апаратура.

Членове на екипа работят активно по международни проекти: Свделина
Нейкова участва в два такива – „Conservation and Management of Archaeological
Sites with Mosaics”, част от инициативата MOSAIKON на Getty Conservation Institute
- с богата и разнообразна програма; както и в проект за реставрация,
технологично изследване и експониране на керамичната икона на Св. Теодор от
Велики Преслав, който проект е финансиран от Американския научен център –
София.
Здравка Съботинова реализира 4-месечно обучение по реставрация на
исторически обекти от камък в Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro,
Рим, Италия, с участие в Симпозиум за употребата на лазери в консервацията и
реставрацията във Ватикана, workshop-конференция по мозайки във Фаенца и
посещения с практическа насоченост в редица музеи и ателиета за консервация и
реставрация в Пиза, Неапол и Флоренция.

Членовете на ЛАКР активно участват в изготвянето на експертизи (като
предписанията на д-р Петя Пенкова за опазване и трайно стабилизиране на
бронзовата глава на Севт III в процеса на подготовката й за участие в изложба в
Лувъра), както и съдебни експертизи. Специалистите от ЛАКР съдействат на
отделите Фондове и Експозиции на НАИМ при осъществяването на изложби и
други събития.

ЛАКР оказва пълно съдействие на административното ръководство на
НАИМ при съгласуването на договорите с външни фирми за изработка и
продажба на предмети с търговско предназначение, за изработка на предмети с
представителна цел и рекламни материали, на реплики и изображения,
възпроизвеждащи културни ценности от фондовете на НАИМ. През 2014 г. беше
организирано и проведено обучение от инж. Пламен Бонев на 70 от
ръководителите на археологически разкопки и проучвания, с издаване на
Удостоверения, и Начален инструктаж на 78 работника и служителя по
здравословни и безопасни условия на труд.
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*****

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 2014 г. в библиотеката при НАИМ са постъпили общо 508
инвентирани библиотечни единици на стойност 25 312.51 лв. Стойностите за
библиотеката при Археологическия институт са: 418 тома на стойност: 21 403.55
лв., а за библиотеката при Археологическия музей: 90 тома на стойност : 3 908.96
лв. Книжният фонд на библиотеката до 30.12.2013 г. е общо 73 269 инвентирани
библиотечни единици – за библиотеката при Археологическия институт – 53 663
тома, а за библиотеката при Археологическия музей – 19 606 тома. През отчетната
година са регистрирани 282 читатели. За ползване на ксерокса в библиотеката
при Археологическия институт са продадени 39 бр. магнитни карти на стойност
390 лв., които са отчетени в Счетоводството на НАИМ.

През 2014 г. са получени по книгообмен 302 тома литература чрез
редовните ни книгообменни връзки. Допълнително е извършен книгообмен с
изданията на НАИМ с:
- Британския археологически институт в Анкара;
- Народния музей във Варшава;
- Нов български университет;

- Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев'';
- Археологическия музей в Пловдив;

- Центъра по археология и културна история на Черноморието в Хале и др.

С оглед набавяне на липсващи в библиотеката издания, продължи
практиката на ксерографиране на книги от частни лица или от други библиотеки.
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. Мария
Никова направи цялостен преглед на АОР за 2010, 2011, 2012, 2013 г. и попълни
липсващите статии на нашите сътрудници за съответните години. Продължава
работата по изграждане на електронен каталог в библиотеката при
Археологическия институт. Мария Никова, която отговаря за тази дейност, изкара
начален курс по MARC 21 за въвеждането на библиотечни документи в ALEPH 500,
версия 16.2, който се проведе през м. май 2013 г., за което и беше издаден
сертификат през м. януари 2014 г. от фондация НАБИС. През м. юли 2014 г. се
проведе обучение по библиографско описание на книжни серии, многотомни
издания с части и карти. За периода 2010-2014 г. библиотечните документи в
електронния каталог са 9108. От тях 1597 тома са за 2014 г. и 44 записа по
обучение на библиографско описание на книжни серии. Направена е регистрация
на 223 библиотечни документа. Редовно са предавани книги за подвързия и
реставрация. Изготвени са 12 изложби на новопостъпила литература. В
библиотеката при Археологическия институт е извършен ремонт на покрива на
книгохранилището на тавана, както и на входното антре на библиотеката.
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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 2014 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 2014 г. учените и специалистите от НАИМ участваха в
многобройни планирани, спасителни или аварийни археологически разкопки,
както и в множество предварителни археологически проучвания – теренни
издирвания за регистрацията на нови обекти.
През изминалия сезон бяха проведени проучвания на 400 археологически
обекта (със сто обекта повече от миналата година!). Основната тежест на
теренна работа беше концентрирана върху множество и мащабни археологически
обекти по договори за изпълнение на оперативни програми към министерства,
ведомства и фирми (vide supra). Планираните разкопки продължават да се
реализират в по-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 2014 г. се
осъществяваше в рамките на 61 национални проекта (по договори за изпълнение
на археологически проучвания) разпределени както следва: към министерства,
фондове и други ведомства – общо 31, от които 24 приключили и 7 текущи; 30 са
договорите на НАИМ с фирми от страната, от които 23 приключили и 7 текущи.
Учени от НАИМ са работили през отчетната година по 6 приключили проекта
финансирани от ФНИ, в пет от които нашият институт е бил водеща организация.
Пред изминалата година има един нов спечелен проект по ФНИ. Освен тези
договори, учените от НАИМ-БАН са работили в рамките на 7 научни направления
(на секциите и отделите) на бюджетна субсидия и 13 международни проекта: 3 –
по ЕБР (ниво БАН) и 7 международни (ниво междуинституционални договори, от
които 2 проекта по оперативни програми на ЕС ).
Заради сложната проблематика на отделните обекти, застъпването на
различни хронологически периоди и реализирането на широкопрофилни
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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.

Приоритетните направления в нашата професионална реализация се
градят върху гносеологичните аспекти на цялостната верига от практически и
научно-творчески дейности на археологическия изследователски процес.

Научната работа на 2014 г. се осъществяваше в рамките на няколко научни
направления:
- Eкологични промени и развитие на материална и духовна култура в
балканската праистория (палеолит, неолит, халколит);
- Траките и техните съседи IV-I хил. пр. Хр;

- Антична и късноантична археология в българските земи (кр. VII в. пр. Хр. –
VII в. сл. Хр.;
- Материална и духовна култура в българските земи през средновековието;

- Монетни и епиграфски паметници от българските земи от епохата на
античността и средновековието;
- Интердисциплинарни методи в българската археология;

- Експозиции и фондове в НАИМ.

Тези широки тематични направления се основават на успешната работа по
специфични за всяко звено изследователски задачи, които традиционно се
изпълняват от учените от НАИМ-БАН и които, след последното им
осъвременяване, са както следва:
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;

- „Тракийската култура в българските земи през желязната епоха”;
Ръководител доц. д-р Милена Тонкова;
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- „Етнокултурна характеристика на Древна Тракия ІІІ – І хил. пр. Хр.”;
Ръководител доц. д-р Милена Тонкова;

- „Траките – етногенезис,
Ръководител доц. д-р Диана Гергова;

култура

и

културни

взаимодействия”;

- „Археологическа карта на България”; Ръководител доц. 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 Методи Даскалов;

- „Стари български столици”; Ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов;

- „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
Ръководител доц. д-р Цветана Попова;
Отдели Експозиции и Фондове

в

българската

археология”;

- „Експозиция и фондове на НАИМ”; Ръководител доц. д-р Мария Рехо.
*****

През 2014 г. НАИМ беше съорганизатор на 3 научни конференции:

- На Четвъртия Балкански симпозиум по археометрия, който се проведе от
27 до 30 септември 2014 г. в Несебър с участие на наши колеги;

- На поредната докторантска конференция под надслов „Филови четения”
на тема „Културно-историческото наследство: проучване и опазване”. Събитието
18

се проведе на 15 и 16 декември 2014 г. в СУ „Св. К. Охридски”. Конференцията
беше съвместна инициатива на Катедра археология в СУ „Св. К. Охридски” и
НАИМ-БАН. В конференцията участваха 10 докторанти на НАИМ, от които двама
вече отчислени. Представянето им беше задоволително и беше насърчено от
присъстващите на събитието археолози (техни ръководители) от НАИМ. Вече е
инициирано събирането на материали от конференцията за издаването им в
Supplementum на eлектронното списание на АБА. Тук е мястото да отбележим
публикуването в електронна книга през 2014 г. на докладите от Втората
докторантска конференция "Проучвания на културно-историческото наследство:
предизвикателства и перспективи"(http://be-ja.org/article_category/supplementa/.)

- НАИМ активно участва в организацията на 53-та националната
археологическа конференция, която през 2014 г. се проведе в Сандански и имаше
международно участие. За отбелязване е, че в рамките на конференцията и за
поредна година бяха връчени ежегодните награди на Министерството на
културата за археологическите проучвания със значим принос за развитието на
науката и популяризирането на културното наследство на страната. Сред
наградените от заместник-министърът на културата г-жа Велислава Кръстева
бяха и нашите колеги доц. д-р Кръстина Панайотова, доц. д-р Бони Петрунова,
доц. д-р Милена Тонкова.
*****

- През май 2014 г. НАИМ-БАН традиционно стана домакин на годишната
среща на българските учени, специализирали в Холандския кралски институт за
академични изследвания в социалните и хуманитарните науки (NIAS), на която
присъстваха гости от БАН и Посолството на Холандия.

- В рамките на Лимес проекта бяха проведени серия от партньорски срещи
с участници в проекта за оптимизиране на параметрите на сътрудничество за
постигане амбициозните цели на проекта.

През отчетната 2014 г. учените от НАИМ са участвали в 6 национални
конференции и 4 международни, проведени в България. Активността ни на
форуми в чужбина се свежда до регистрирани участия на наши учени на 21
международни форума. Заслужава да се отбележи масовото ни участие на
юбилейната XX конференция на ЕАА (Асоциацията на европейските археолози),
която се проведе в Истанбул. На нея са се представили 10 участника от НАИМ,
които са изнесли 11 доклада. От останалите форуми най-внушителен беше XVII
Конгрес на UISPР в Бургос, Испания (с двама участници от НАИМ: доц. д-р Мария
Гюрова – с 3 доклада и проф. д-р Диана Гергова – с 2 доклада). С неотменно
постоянство някои учени от НАИМ-БАН реализират повече от едно участие на
научни форуми в чужбина (гл. ас. д-р З. Димитров – 5; доц. д-р Мария Гюрова – 4,
проф.. д-р Диана Гергова – 3 и др.). Като цяло участията на форуми в чужбина е
един от приоритетните показатели за научна атестация в рамките на БАН и е
добре да се помисли дали институцията ни не може да намери по-ефикасен, или
по-количествено измерим начин за стимулиране на тази наша активност.
През годината на специализации в чужбина е била командирована д-р Петя
Андреева – пост-докторска специализация в ARIT-Анкара и ARIT-Истанбул със
стипендия Gipson Fellowship по спечелен конкурс на Американския научен център
в София (ARCS).
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През изминалата година НАИМ-БАН бе домакин на 12 научни лекции.
Академични лекции изнесоха 2 колеги с проведени в НАИМ-БАН конкурси за
академични длъжности: един доцент (външен за НАИМ), доц. д-р Евгени
Дерменджиев, РИМ – Велико Търново и един професор от НАИМ, филиал В.
Търново – проф. д.изк. Константин Тотев.

По
случай
1200-годишнината
от
смъртта
на
хан
Крум
НАИМ подготви и проведе цикъл от 3 публични лекции на тема „Обликът на
Крумовата столица Плиска според археологическите свидетелства“. В лекторията
участваха нашите колеги гл. ас. д-р Андрей Аладжов (НАИМ-БАН), гл. ас. д-р Янко
Димитров (НАИМ-БАН, филиал Шумен) и гл. ас. д-р Чавдар Кирилов (Софийски
университет "Св. Климент Охридски").

Гостуващите лектори от чужбина бяха 7: дин Павел Павлов (Научен център
на Уралския отдел на Руската академия на науките в Коми); проф. Джузепа Танда
(Университет в Каляри, Сардиния); Петър Шкръдла (Институт по археология,
Бърно); проф. Каролин Снивели (Gettysburg College, САЩ; д-р Томас Стафърд
(Орхуски университет, Дания); д-р Мартин Сикора (Университет Станфорд, САЩ);
д-р Катлийн Максуини (Единбургския университет, Великобритания).

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 нашите кадри.

През 2014 г. общата публикационна дейност на учените и специалистите от
НАИМ обхваща 322 научни публикации излезли от печат. Подразделят се както
следва: САМО 4 статии в реферирани списания (по–малко от 2013 г.); 7
монографии (двойно повече от 2013 г.!); 3 издадени каталога; 308 публикации без
рефериране и индексиране като от тях 127 са предварителни статии в
поредицата АОР (с 10 повече от 2013 г.); материали в каталози, учебни помагала и
научнопопулярни материали – 25 (същия брой през 2013 г.). От целия масив
публикации само 27 са съвместно с чуждестранни учени (почти двойно повече от
2013 г.). Публикациите на учените варират в широк количествен диапазон: от 0
(нула) до 17 – на доц. д-р Мария Гюрова, вкл. в съавторство; проф. дин Иван
Йорданов – 13; доц. д-р Стела Дончева – 12).

Приети за печат са 119 публикации, от които 2 монографии и едно научнопопулярно издание. Отделно са предадени за печат множество анотации към
каталози за изложби. Трудове на учени от НАИМ са цитирани през 2014 г. 686
пъти като броят на цитирането е направен коректно според изискванията на БАН.
По брой на цитати безспорен първенец е отново проф. дин Иван Йорданов – 118
цитирания, следван от проф. дин Васил Николов – 71 цитирания; доц. д-р Дочка
Аладжова и доц. д-р Павел Георгиев са с по 63 цитирания.

За сравнение с отминали години: 2013 – 302 публикации излезли от печат и
138 – приети за печат; 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 досегашните констатации са
напълно валидни, еднозначни и тревожни. Отсъствието на изданията на НАИМ от
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утвърдената световна практика на индексиране и рефериране на научните
списания (импакт фактор, импакт ранг, ERIH индекс 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 поадекватна 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 2014 г. 39 представители на НАИМ (с 13 по-малко в сравнение с 2013
г.) са представили 51 експертни становища като членове на съвети, комисии и
други експертни органи на външни за БАН институции (правителствени и
неправителствени), фондации, организации, издателства и др.

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. През 2014 г. За участие в конкурса на НАИМ се
включиха десет журналиста с петдесет и девет материала. Специална комисия от
НАИМ номинира следните журналисти:
- Велиана Христова от в-к „Дума”; Константин Събчев от в-к „Стандарт”; Велин
Яворски и Красимир Тодоров от в-к „Българска армия”; Цветелина Атанасова
от БНТ, Дирекция „Информация”; Петра Талева от БНР, програма „Христо
Ботев” и Марина Евгениева от БТВ.

Наградените са: в категория Публикация в електронна медия (радио и
телевизия) – Петра Талева (БНР, програма „Христо Ботев") и Цветелина Атанасова
(БНТ, Дирекция „Информация"); в категория Публикация в печатна медия
(вестници и списания) – Велиана Христова (вестник "Дума").

Като научна общност ние последователно и неотклонно демонстрираме
добро сътрудничество със средствата за масово отразяване, но да повторим, че
имаме нужда не от бомбастични сензации, а от сериозни и премерени изяви на
това изкусително и манипулативно поприще. Естествената аудитория на
медийните ни изяви би следвало да са високо образованите и интелигенти
читатели, които са нашата естествена, изконна и безалтернативна среда и
коректив.
2.1. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно постижение

- Представяне на книгата на Рашо Рашев и Станислав Станилов „Кабиюк.
Ранносредновековен могилен комплекс“, София: Класика и стил, 2014, 238 с.,
ISBN: 978-954-327-086-6.

Монографичното изследване е посветено на първия гроб на аристократ от
ранното средновековие, открит при археологически разкопки в България. Автор
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на книгата е проф. Станислав Станилов, който след смъртта на проф. Рашо Рашев
поема грижата за публикуването на неговото изследователско наследство.
Безспорно, най-важното откритие на Рашо Рашев е гробът от Кабиюк. В
него е погребан войн с изключително богат гробен инвентар. След проучванията
става ясно, че това е първият от така дълго търсените погребални паметници на
българската аристокрация. Значимостта на това откритие е твърде важна, тъй
като то може да остане единственото по рода си – представителите на елитарния
слой от българското общество били погребвани на поотделно на специални
скрити места.
Трудът напълно отговаря на високите научни изисквания при
публикуването на такава забележителна находка. Направен е детайлен
технологичен, морфологичен и културно-исторически анализ, като резултатите
от него са поставени в контекста на най-емблематичните ранносредновековни
съкровища в Европа – групата Врап-Ерсеке. За пръв път в световната
археологическа литература се появява конкретно изследване, посветено на
материалната култура на българската аристокрация. Книгата има неоценим
принос в опитите на археолозите да разкрият материалната и духовната култура
на българското ханство на Долния Дунав.

2.2. Не повече от ЕДНО най-важно и ярко научно-приложно
постижение
- Изложба „Цар Самуил (†1014), в битка за България”
Във връзка с 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил († 06.10.1014),
Националният археологически институт с музей при БАН проведе серия от
инициативи в рамките на Национална програма, финансирана със средства от
целева държавна субсидия.

На 7.10.2014 г. беше открита мултимедийна археологическа изложба “Цар
Самуил (†1014), в битка за България”, в която участват НИМ и музеите от
страната: РИМ-Силистра, АМ Преслав, РИМ Шумен, АМ Варна, РИМ Добрич, РИМ
Разград, РИМ Перник, РИМ Враца, РИМ Монтана, ИМ Панагюрище, РИМ Сливен и
АМ Бургас. Акцент в изложбата е видеоразказ (24-минутен филм), който с
помощта на живи кадри, дву- и триизмерна анимация и звукови картини дава
възможност на посетителите да си припомнят славната история на този
български цар и драматичния завършек на живота му. За пръв път е събрана на
едно място и колекция от въоръжение от този период (включително някои
изключително редки за нашите земи находки), монети и печати и др. Изложбата е
съпътствана от каталог на български и английски език и детска книжка,
разпространявана сред учениците.

В рамките на същата национална кампания бе разработването,
организирането и разпространението на двуезична постерна изложба
„Ненадминат по сила, ненадминат по храброст”, съвместно с Центъра за славяновизантийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Изложбата е съпътствана от
научно-популярна книжка със същото заглавие. Тя бе показана в редица градове в
България, а също и в чужбина – Италия, Германия, Черна гора.
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3. ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
Научно-приложната дейност на учените и специалистите от НАИМ – БАН
през 2014 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:

1. Временна изложба „Българска археология 2013“, 14 февруари – 30 март
2013 г. Организирана е съвместно с 12 исторически и археологически музеи в
страната: РИМ – Велико Търново, РИМ – Видин, РИМ – Кърджали, РИМ –
Пазарджик, РИМ – Сливен, РИМ – Хасково, Общински исторически музей –
Поморие, Общински исторически музей – Средец, Археологически музей –
Септември, Археологически музей – Созопол, Исторически музей – Белоградчик.
Чрез експонати и над 40 постера изложбата представя резултатите и найвпечатляващите открития от археологическите разкопки през 2013 година.
Експонатите бяха приети от П. Илиева. Заснемането на находките за изложбата
извърши К. Георгиев;

2. Изложба „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността“,17 май – 24
август 2014 г. Организирана е съвместно с Американския научен център в София,
като включи експонати, съхранявани във фондовете на НАИМ и музеите в
Созопол, Несебър, Варна, Велико Търново и Пловдив. Експозицията представи
игри и играчки от класическата, елинистическата и римската епохи, много от
които продължават да са популярни и до днес в различни части на света.
Изображения върху aтически рисувани съдове, сведенията на античните автори,
както и откритите при археологически разкопки играчки: дрънкалки, кукли,
ашици и теракоти представят света на децата и техните игри. След успешното
посрещане на изложбата в НАИМ, тя гостува и в други музеи в страната (АМ –
Септември, РИМ – Благоевград). Във връзка с изложбата бе организиран и
проведен проект за посещение на ученици от столичните училища, ръководен от
К. Карадимитрова. Над 700 ученици се включиха в него. В проекта участва и К.
Георгиев;
3. Постерна изложба “Bulgarian archaeology: past and present”, представена
на ХХ годишна конференция на Европейската Асоциация на археолозите,
проведена в Истанбул от 10 до 13 септември 2014 г. Изложбата включва 17
постера, които илюстрират историята на българската археология, новите
тенденции в развитието й през последните години, някои от най-важните и
впечатляващи открития и др.;

4. Постерна изложба „Ненадминат по сила, ненадминат по храброст.
Българският цар Самуил († 1014)“. Изложбата е част от националната програма за
почитане на 1000-годишнината от битката при Ключ (29 юли 1014 г.) и от
смъртта на цар Самуил (997–1014) на 6 октомври 1014 г. Подготвена е съвместно
с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при СУ „Св.
Климент Охридски“. Изложбата бе представена на различни обществени места, с
цел да достигне до максимален брой зрители – Градската градина в София,
Летище София, Народното събрание, редица градове в страната;
5. Временна изложба „Цар Самуил – в битка за България“, 07 октомври 2014
г. – 11 януари 2015 г. Изложбата се осъществи в сътрудничество с Националния
исторически музей, АМ – Велики Преслав, РИМ – Шумен, РИМ – Варна, РИМ –
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Добрич, РИМ – Разград, РИМ – Перник, РИМ – Враца, РИМ – Монтана, ИМ –
Панагюрище, РИМ – Сливен, РИМ – Бургас и РИМ – Силистра. Изложбата е част от
Националната програма за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на
българския цар Самуил (997-1014) и е финансирана със средства от целевата
държавна субсидия за отбелязване смъртта на цар Самуил. Изложбата включва
експонати от фондовете на 14 български музеи, като находки от патриаршеската
базилика в Дръстър, златни монети на императорите Йоан Цимисхий и Василий
II, печати на представители на византийската гражданска, военна и църковна
администрация. Представена е и голяма сбирка от въоръжение и снаряжение,
характерно за X–XI в. Част от експонатите се представят за първи път пред
широката публика. Наред с оригиналните предмети от епохата бе подготвен и
филм, който разказва историята за царуването на Самуил и битките, които е
водил за България. С помощта на живи кадри, дву- и триизмерна анимация и
звукови картини, филмът дава възможност на посетителите да си припомнят
славната история на Самуил и драматичния завършек на живота му. Във връзка с
изложбата бе организиран и проведен проект (с автор Красимира
Карадимитрова) за посещение на изложбата от ученици от столичните училища.
В него участваха над 1300 ученици.
Всички изложби, организирани от НАИМ през 2014 г., бяха част от
програмата за отбелязване на 145-годишнината на Българска академия на
науките (1869-2014).

В процес на подготовка е изложбата "Епопея на траките", която предстои
да бъде открита през април 2015 г. в Лувъра в Париж, Франция. Институцията ни
е ангажирана с участие с находки от постоянната експозиция и фонда на НАИМ,
сред които бронзовата портретна глава на Севт ІІІ, "съкровището" от Голямата
могила от некропола на Свещари, находки от Дуванлий, Златиница, Севтополис и
др.

Освен изброените изложби, сътрудници на отдел Фондове вчеха активно
участие и в следните проекти:

- Приключи проектът „Консервация, реставрация и подобряване на
експониране на каменните паметници от фонда на Националния археологически
музей”, финансиран от Американския научен център в София и Фондация
Америка за България. Издадена бе брошура на български и английски език
„Римляните в земите на траките. Експозиция на открито” и дипляна „Каменни
паметници. Експозиция на открито” с автори Красимира Карадимитрова и
Красимир Георгиев;

- За четвърта поредна година успешно беше осъществен проектът на К.
Карадимитрова „Зрели за култура”, съвместно с католическата общност в София.
Изнесени бяха беседи във връзка с временната изложба „Цар Самуил – в битка за
България“ и постоянната експозиция на НАИМ-БАН;

- През 2014 г. сътрудниците на отделя участваха в дигитализирането на
26540 единици от общо 44390 налични паметника. За временно експониране в
АМ-Созопол бяха подготвени и предадени 23 експоната от античния и каменен
фонд на Музея. В инициативата участваха членове на отдел Фондове и ЛАКР.
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4. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗВЕНОТО:
Международното научно сътрудничества на НАИМ се свежда до 13 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 – 6 проекта:

1.
Българо-сръбски
проект
„Проучване
и
интерпретация
на
археологическите култури на териториите на България и Сърбия” (по
международен договор БАН – Сръбска АНИ), проф. дин Васил. Николов –
ръководител от българска страна.
2. 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.
Мария Гюрова – ръководител от българска страна.
3. Българо-румънски проект „Животът в градовете по Долен Дунав І-VІ
в.”(по международен договор БАН – Румънска АН), доц. д-р Людмил Вагалински –
ръководител от българска страна.

4. Българо-словашки проект „Ранносредновековните култури (VІІ-ХІ в.) на
територията на България и Словакия” (по международен договор БАН –
Словашка АН), доц. д-р Методи Даскалов – ръководител от българска страна.

5. Българо-белгийски проект „Късноплейстоценскaта палеосреда и
човешките адаптации към климатични промени на Балканския полуостров” (по
международен договор БАН – Фламандски фонд за научни изследвания – FWO),
доц. д-р. Мария Гюрова – ръководител от българска страна.
6. 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 е и Русия), 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 (двама от Белгия и
един от Сърбия). Съответно двама наши колеги са осъществили реципрочни
визити: доц. д-р Мария Гюрова в Льовен и Брюксел (по проект с Фламандския
фонд за научни изследвания) и доц. д-р Цветана Попова – в Белград (по проект със
САНУ).

През 2014 г. изтече срокът на 3 от проектите ни по ЕБР – с Румънската,
Руската и Словашката АН. Постъпки за удължение с нов тригодишен период са
направени по българо-румънския проект.

Иницииране и утвърдени на ниво БАН са и два нови проекта, които
стартират през 2015 г.:
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- с Полската АН (Институт по археология и етнология) на тема „Дунавска
България и полските земи през Средните векове – сравнително археологическо
изследване”, с ръководител от Българска страна – доц. д-р Валери Григоров;
- с Фламандския фонд за научни изследвания (FWO) на тема „Поминък,
прехрана и използване на земята през късната бронзова епоха, желязната епоха и
римския период (1600 г.пр. Хр. – 400 г. сл. Хр.) в района на съвременна
Югоизточна България: археологически перспективи”, с ръководител от Българска
страна – доц. д-р Христо Попов.
4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво – 7 проекта:

1. „Емпорион Пистирос. Археологически разкопки на емпорион Пистирос.
Емпорион Пистирос и неговата територия. Теренни проучвания по Горна Марица и
Западни Родопи, българо-чешко-английски проект, ръководител доц. д-р Алескей
Гоцев;

2. „Римският военен лагер и ранновизантийски град Нове”, българо-полски
проект, ръководител доц. д-р Евгения Генчева;

3. „Аполония – некропол и територия“,
ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова.

българо-френски

проект,

4. 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 Георги Нехризов. Това е единственият проект
на НАИМ по Седма рамкова програма;
5. 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.

6. "Ресурси и образуването на неравенството. Суровини и комуникационни
системи в праисторическа Югоизточна Европа”, нов дългосрочен българо-немски
проект, координатор д-р Калин Димитров;
7. „Археогенетика на праисторията и протоисторията в България“,
българо-американски проект, ръководител доц. д-р Крум Бъчваров.

През годината бяха подписани три нови договора, обещаващи ползотворно
научно сътрудничество:

- Българо-швейцарски проект под надслов „Сборяново – некрополи и
територия”. Договорът е между между НАИМ-БАН и Женевския университет,
представляван чрез Лаборатория по праистория и антропология към Института
Форел, Швейцария (р-л от българска страна – проф. д-р Диана. Гергова, р-л от
швейцарска страна – проф. М. Бес);

- Дългосрочно (седемгодишно) споразумение между НАИМ-БАН,
представляван от зам.-директор доц. д-р Мария Рехо, и Института за източна и
европейска археология при Австрийската академия на науките (OREA),
представляван от директор д-р Барбара Хореш;

- НС на НАИМ утвърди проект за палеолитни проучвани в сътрудничество с
Макс Планк института в Германия.
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4.3. До 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 – Европа, Азия и Африка. Поради изключителното значение и
влияние на римския лимес в историята на Стария свят от 1987 година стартират
усилията за декларирането му като паметник на световното културно наследство
по Конвенцията на ЮНЕСКО.
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. Въпреки тези дадености, до
2013 година страната ни не се е включвала в усилията за обявяването на
трансграничния сериен обект на ЮНЕСКО "Граници на Римската империя".

Проектът "Разширяване на дунавския лимес – Световно наследство на
ЮНЕСКО по Долния Дунав", финансиран по ОП "Югоизточна Европа" на ЕС и
обединяващ усилията на девет организации (университети, изследователски
институти и др.) от осем европейски страни – Австрия, Италия, Словакия,
Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния, направи първи стъпки именно в
тази насока – да подпомогне страните, в това число и България, да подготвят
документите и процедурите, с които всяка страна да представи своя участък от
лимеса за включване в индикативния списък по Конвенцията на ЮНЕСКО за
световното културно и природно наследство. При приключване на проекта в края
на 2014 г. тази основна задача беше успешно изпълнена. Успяхме да
идентифицираме двадесет и девет обекта, които да формират бъдещия сериен
обект "Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България". За част от
тези обекти успяхме да проведем процедурите по Закона за културното
наследство, така че те получиха статут на национално културно наследство с
осъвременени граници и режими на опазване. Успешната реализация на проекта
трайно подпомага опазването на римското археологическо наследство по
българския участък на река Дунав и популяризирането му като част от общото
европейско културно наследство.
2. НАИМ-БАН е партньор в международния проект ARIADNE
(Archaeological Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in
Europe), на български (Проучване на инфраструктурите за създаване на мрежа от
археологически бази данни в Европа). Ръководител от българска страна е доц. д-р
Л. Вагалински, координатор – доц. д-р Георги Нехризов.
ARIADNE е международен проект, финансиран по Седма рамкова програма –
INFRA-2012-1.1.3. Проектът е със срок от четири години – от началото на 2013 до
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началото на 2017 г. Участват партньори от 24 научни и технически организации
от 16 европейски страни. Целта на проекта е интегрирането на информация от
различни по вид и структура археологически бази данни, принадлежащи на
съответните партньори. Тя ще се осъществи чрез обединяването на
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
регистрационни карти за 18190 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 2014 г. 24 учени и специалисти от НАИМ водиха 26 лекционни курса, 8
курса упражнения 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 1055 часа, а на упражненията 120 часа. По програма
„Студентски Практики“ е проведено обучение на 6 специализанти в течение на 6
месеца от сътрудниците на ЛАКР Севделина Нейкова и Петя Пенкова. От учени в
НАИМ са подготвени 12 дипломанти, 12 докторанти извън БАН, учени от звеното
са участвали в организирането на 10 школи в страната (вкл. 2 с международно
участие).
Единични лекции в чужди научни институции са изнесени от: доц. д-р.
Мария Гюрова - 3 бр. в Кралски белгийски институт по природни науки, Брюксел
и в Центъра за природни науки в археологията, Университет Льовен, Белгия; доц.
д-р Христо Попов - 1 лекция в Института за източна и европейска археология при
Австрийската академия на науките; Севделина Нейкова – 3 бр. – в Техническия и
Ludwig Maximilian Университети в Мюнхен.
Към 31.12.2014 г. в НАИМ се обучават 11 докторанти, от тях 10 редовно и 1
на самостоятелна подготовка. През годината бяха отчислени с право на защита 7
докторанти.

Общо за годината са зачислени трима нови докторанти редовно обучение –
по един в Секция за праистория, Секция за тракийска археология и Секция за
нумизматика и епиграфика. През годината се проведоха 2 кампании конкурси за
редовни докторанти: една през юни (с 2 допълнителни места за редовни
докторанти за нуждите на Секция по нумизматика и епиграфска и на Секцията за
средновековна археология. Успешно издържа само кандидатът на конкурса за
нуждите на Секция по нумизматика и епиграфика, който е един от
новозачислените ни докторанти. Последната кандидат-докторантска кампания се
проведе през декември 2014 г. с 4 зададени теми за редовни докторанти както
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следва: двама – за нуждите на Секция по праистория, един – за нуждите на ПГИИ и
един – за нуждите на Секцията за тракийска археология). На конкурсите се явиха
6 кандидати, а от четиримата успешно издържали изпитите трима са утвърдени
за зачисление от началото на 2015 г. като редовни докторанти – съответно по
един за СП, СТА и ПГИИ.

През 2014 г. бяха защитени успешно две дисертации за присъждане на
научната и образователна степен “доктор”: на Катя Меламед (докторант на
самостоятелна подготовка в ССА) на тема „Етно-културни процеси в българското
общество. По данни от езическите некрополи VII-IX век”; на Христо Кузов
(докторант на самостоятелна подготовка в САА) на тема „Заключващи механизми
и ключове на територията на днешна Северна България от римската и
късноантичната епоха (I – началото на VII век)”.
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 25!

Известен оптимизъм буди фактът, че към настоящия момент има 3 открити
процедури за защити на дисертации за присъждане на научната и образователна
степен “доктор” и всички са на наши вече отчислени докторанти.

Научните изяви на докторантите ни не могат да им бъдат императивно
вменени като задължителни, но те са неотменна част от показателите в
кредитирането на докторските 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 върху цялостната стратегическа
ориентация на археологическата колегия и е повод за размисли и дебати на друга
плоскост.

Като констатация за работата ни с докторанти трябва да отбележим и да
отдадем заслуженото на успешно протеклата акредитация на двете ни
докторски програми: стара история (праистория) и археология. Тя остана почти
незабелязана и като процес, и като отчитане на резултатите от нея….в
обстановката на почти целогодишната напрегната полева заетост на научния ни
състав. Документите по акредитацията бяха подготвени от научния секретариат в
изискуемия нов формат (и с креативен аспект на интерактивност от страна на
докторантите, чрез анкета подготвена от научния секретар) и депозирани в ЦО на
БАН в края на 2012 г. Самата акредитация, организирана по график от НАОА са
проведе в периода 9-11 април 2014 г. в НАИМ-БАН от Експертна група по
докторски програми в професионално направление 2.2 История и археология от
област на висше образование 2. Хуманитарни науки. И двете ни докторски
програми са успешно защитени за слок от пет години. Оценени се подобаващо
между 8.45 и 8.62 (програма археология е с по-висока оценка) като са записани
следните препоръки: да се увеличи участието на докторантите в международни
изследователски проекти, да се установи сътрудничество със сродни организации
и институти, да се оптимизира подготовката на докторантското училище.
Продържава да е нерешен проблем пълната липса на специализирани курсове за
докторанти, подготвени и предложени от учени на НАИМ.
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Отчетната година беше по-балансирана откъм конкурси. НАИМ успешно
финализира 2 конкурса от 2013 г. за главни асистенти за нуждите на Секция за
тракийска археология и за нуждите на отдел "Фондове" (Римска епоха).

През 2014 г. бяха напълно и успешно проведени 3 конкурса за заемане на
академични длъжности по археология (специалност 2.2. история и археология): 2
за доценти – за нуждите на Секцията за антична археология (доц. д-р. Здравко
Димитров) и за нуждите на нуждите на Регионален исторически музей – Велико
Търново (отдел Археология – доц. д-р. Евгени Дерменджиев) и 1 за главен
асистент – за нуждите на Секция за средновековна археология (д-р Евелина
Тодорова).
Успешното протичане на конкурсите в НАИМ за научни степени и
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

Иновативна за традиционната активност на НАИМ е работата ни по
програмата за студентска заетост. В ЛАКР през отчетната година са проведени 6месечни стажове на общо 6-ма студенти по проект „Студентски Практики“.
Друго иновативно начинание, отново свързано с музейната практика е
участието на НАИМ-БАН в европейската програма „Учене през целия живот”, в
рамките на която и през 2014 г. 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
2014 г.

През 2014 г. специалистите от НАИМ бяха ангажирани с проучванията на
редица инфраструктурни обекти – по трасето на Автомагистрали „Струма“ и
„Марица“, по трасето на ЖП линията Септември-Пловдив-Свиленград, по
изграждането на нов воден цикъл в редица градове в страната, както и на обекти
на частни инвеститори по Черноморието. Работата беше много интензивна и
натоварена, както за специалистите археолози, така и за отделите „Счетоводство“
и „Деловодство“. Благодарение на създадената добра организация всички задачи,
както по извършване на проучванията, така и по отчитането им бяха изпълнени в
срок.
Наличните средства на НАИМ към 01.01.2014 г. са 2162913 лв
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Към 31.12.2014 г. по сметката на НАИМ са постъпили 10132045 лв,
отчетени по СЕБРА, както следва:
Отчетени по § 24-04

1. От министерства и ведомства

8255969 лв

7251999 лв

Приходите са от изпълнение на археологически проучвания по трасето на
Автомагистрали „Струма” и „Марица”, ЖП линията Септември - Пловдив –
Свиленград, В и К мрежа на гр. Созопол и гр. Поморие и др.
2. По договори с български фирми и организации

770450 лв

3. Приходи от услуги

85557 лв

4. Други приходи

147963 лв

продажба на билети

120941 лв

Наеми

116130 лв

Приходите са от частни инвеститори на обекти в гр.Созопол, Поморие,
Брезник, Ада тепе и др.
Приходите са от направени анализи в лабораторията, издаване на АКБ
карти, снимки в залата на музея и др.
в т.ч.

продажба на книги и списания

такси на докторанти
Отчетени по § 24-05

Постъпили суми като трансфери /§61/
Постъпилите суми от трансфери са от:

Министерство на културата - за финансиране на

23502 лв
3520 лв

1633951 лв

проучвания на Старите български столици и

други важни археологически обекти в страната

Столична община - за финансиране проучването на
Западната порта на Сердика

Фонд Научни изследвания – авансово плащане за
спечелен проект за 2015-2016 г.
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§ 3701- внесен ДДС

§ 3702- внесен данък ЗКПО
Отчетени по § 45-01

Дарение към БАН по повод честванията
на 145 годишнината
Получени дарения
Отчетени по § 93 –

-48734 лв

- 4371 лв
-7300 лв

-10000 лв
3700 лв

-116069 лв

Платени суми за гаранции по договори, по които НАИМ е изпълнител и др.
Разходът, отчетен по СЕБРА е 9827283 лв.

Разходите от субсидия от БАН в размер на 1524447 лв са както следва:
за заплати /§01/

обезщетения по КТ /§02/
охрана

на музея /§10/

докторанти/§40/

трансфери за осигуровки/§05/

местни данъци и такси /§19/

Разходите от собствени средства са както следва:
възнагр.по трудови правоотношения/§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

за археолог.обекти /§10-12/

работно облекло /§10-13/

разходи за издаване на научна литература/§10-14/

материали/§10-15/

вода, горива, енергия/§10-16/
външни услуги/§10-20/

текущ ремонт на сградния фонд /§10-30/
командировки в страната/§10-51/

1096121 лв
11183 лв

150128 лв

55800 лв

198463 лв
12752 лв

55059 лв

5500831 лв

11150 лв

38650 лв

491 лв

433844 лв
4929 лв

176 лв

24342 лв

96550 лв

70389 лв

1502204 лв

54166 лв

1691852 лв
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командировки в чужбина/§10-52/

застраховка на служители /§10-62/

банкови такси /§10-69/

местни данъци и такси /§ 19-82/
придобити компютри /§52-01/

придобити витрини за музея /§52-05/
По международни проекти

10922 лв
728 лв

1988 лв
167 лв

2811 лв

68570 лв

НАИМ работи по два международни проекта:

„Долнодунавски Лимес“ – финансиран по Програма за сътрудничество с
Югоизточна Европа и
Проект „АРИАДНЕ“ – финасиран по Седма рамкова програма.

През периода са получени средства само по Проекта „Долнодунавски
Лимес“ – съфинансиране от МРРБ, в размер на 27350 лв., което е отразено по § 6301 и превод от ЕС в размер на 87350 лв, отразени по § 46-10.
Направени са разходи в размер на 109715 лв, както следва:
възнагр.по трудови правоотн./§02-01/

28517 лв

възнагр. по извънтр.правоотношения /§02-02/

23854 лв

външни услуги/§10-20/

33904 лв

трансфер за осигуровки /§05/

разходи за материали /§10-15/

командировки в страната

командировки в чужбина /§10-52/

7449 лв
178 лв

10045 лв
5768 лв

Заетият персонал по щатно разписание към 31.12.2014 г. е 119 души при
планова численост 126.
*****

За правилно и законосъобразно разходване на финансовите средства, през
2014 г. бяха проведени следните процедури по Закона за обществените
поръчки/ЗОП/:

- За отпечатване на издания на НАИМ-БАН, в регистъра на АОП са обявени
осем публични покани по реда на глава VIIIа от ЗОП за избор на изпълнител, с
които са отпечатани следните издания: каталог "Българска археология 2013";
списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 9; списание "Приноси
към българската археология"; "Археологически открития и разкопки през 2013
г."; каталог "Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността"; книга
"Въоръжение през халколита в българските земи" от поредицата Дисертации, том
9; каталог „Цар Самуил († 1014) в битка за България“; книга „Ненадминат по сила
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и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014)““;книга за деца "Цар
Самуил в битка за България" и книга „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“
(Годишник на националния археологически музей, том 12)“;

- При разходването на целево финансиране за честване на 1000 години от
от смъртта на цар Самуил с изложба „Цар Самуил (†1014г) в битка за България“,
чрез публична покана по реда на глава VIIIа са избрани изпълнители за
изработване на експозиционни витрини и изготвяне на мултимедиен продукт.

През 2014 г бяха извършени и ремотни работи на сградата на филиала на
НАИМ-БАН в гр. Велико Търново, археологическата база в НИАР- Велики Преслав
и сградата на НАИМ-БАН в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 149. Изцяло са обновени
работните помещения и покрива на сградата на филиала на НАИМ-БАН в гр.
Велико Търново. Частично са ремонтирани покривът на археологическата база в
НИАР-Велики Преслав и сградата на ул. Г.С.Раковски“ № 149. Общата сума на
вложените средства е в размер на 53 000 лева.

9. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЗВЕНОТО В ИЗДАТЕЛСКАТА И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, ПРЕПОРЪКИ

През 2014 г. НАИМ традиционно беше издател на 11 научни списания и
поредици:
- Археологически открития и разкопки.
- Археология;

- Годишник на Националния археологически музей;
- Дисертации;
- Известия на Археологическия институт;
- Интердисциплинарни изследвания;
- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
- Плиска-Преслав;
- Приноси към българската археология;
- Разкопки и проучвания;
- Studia praehistorica;
От изброените издания единствено списание Археология, което е
замислено като най-регулярно и представително за НАИМ, се публикува с
частична финансова субсидия от БАН. Много показателен и травмиращ е фактът,
че няма подготвена книжка за 2014 г……
През 2014 г. излязоха от печат следните издания:
I. Периодика

1. Сп. Археология – кн . 1/2013 и кн. 2/2013;

2. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, том 9;
3. Дисертации – том 9;
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4. Археологически открития и разкопки през 2013 г. – книга + СД;
5. Приноси към българската археология – том 7;

6. Годишник на националния археологически музей – том 12.
II. Каталози, брошури, детски книжки, книги.
1. Археологическа карта на Плиска;

2. Западна порта на Сердика – на български и на английски език;

3. Римляните в земите на траките. Експозиция на открито – на български и
на английски език;
4. Знаеш ли тази игра? Игри и играчки през древността – детска книжка;
5. Цар Самуил в битка за България – детска книжка;

6. Цар Самуил в битка за България – каталог на изложба на български и на
английски език;

7. Ненадминат по сила и ненадминат по храброст. Българският цар Самуил
– каталог на изложба на български и на английски език;

8. Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи –
каталог на изложба на български език.

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. И през отчетната година изданията са предадени и изпратени в срок.
*****

Интернет страницата на НАИМ продължава да бъде системно и перфектно
поддържана от нашия колега К. Чукалев, и ни дава поводи за самочувствие и
висока самооценка Какво показва статистиката?

- И през 2014 г. продължи тенденцията за увеличаване на посетителите на
уеб страницата на НАИМ при БАН. Уебсайтът е посетен 63 731 пъти (227 974 е
общият брой показани страници), което представлява 11,62 % увеличение спрямо
предходната година. Посетителите на страницата са 36 638, т.е. техният брой е
нараснал с 18,09 % през 2014 г. Новите посетители, които посещават уебсайта за
първи път са 28 554 или с 44,8 % повече спрямо 2013 г. Най-голям брой от
посетителите са от България – 54 342 или 85,27 %, нарастването е с 12,82 %.
Повече от половината посетители от България са от столицата – 36 713 или 57,61
% от общия брой посетители през 2014 г. Останалите посещения са както следва:
1,43% от Германия; 1,40% от САЩ; 1,18% от Франция; 1,09% от Великобритания;
0,81% от Гърция и т.н. Преобладаващият брой от посещенията са извършени през
компютри (настолни и преносими) – 58 144 (91,23%). Малкият брой на
посетители използващи смартфони – 4 146 (6,51%) и таблети – 1 441 (2,26%),
вероятно се дължи на липсата на разработена версия на уеб сайта на НАИМ за
подобен вид мобилни устройства;
- През изминалата година на сайта редовно се представяше информация за
различни събития, конкурси и резултати от научната дейност на НАИМ при БАН,
като броят на съобщенията надхвърли 100. На началната страница, в анимиран
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банер, се отразяваха предстоящите музейни изложби. Създадена беше рубриката
Дигитални изложби, в която са качени всички табла от постерни изложби,
организирани през 2014 г. Това е валидно както за изложбите в Националния
археологически музей (изложбата по случай 30-годишнината на Секция за
тракийска археология в НАИМ при БАН, Седмата Национална археологическа
изложба „Българска археология 2013“), така и за организираните извън Музея
изложби като: пътуващата постерна научно-популярна изложба, озаглавена
„Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил (†
1014), част от мащабната национална програма, отбелязваща 1000 години от
битката при с. Ключ (29 юли 1014 г.) и от смъртта на цар Самуил (997–1014) на 6
октомври 1014 г.; гостуващата в Истанбул (за юбилейната ХХ годишна
конференция на Европейската асоциация на археолозите) постерна изложба
„Българската археология – минало и настояще“. В рубриката бе качен и филмът
към мултимедийната изложба „Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- В рубриката Археологически разкопки се представиха резултатите от
проучванията на спасителните археологически разкопки по трасето на АМ
„Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“, както и на спасителните археологически
проучвания по ЛОТ 1 на АМ „Марица“;

- Уеб сайтът на НАИМ при БАН се класира на 3-то място за търсене на
ключова дума „археология“ в най-голямата търсачка в Интернет – Google. Тази
позиция е индикация за посетителите му, че сайтът е актуален, модерен и може да
бъде надежден източник на информация за археологическите проучвания в
България;
- През 2015 г. предстои въвеждането в употреба на CV модула на уеб сайта
на НАИМ при БАН;
ПРЕПОРЪКИ:

Досадният и най-осезаем ефект на препоръките е, че те са дълготрайно
валидни и многократно повторяеми…. От самоуважение някои от препоръките от
предишния ни отчет са пре-дефинирани, но част са буквално повторени с плахата
надежда да бъдат прочетени, осмислени и отразени в бъдещата ни работа.
Гореизложените факти дават сериозни основания да се замислим върху
дългосрочните ни приоритети и стратегически научни направления. Катализатор
на този процес за комисията по атестация към НАИМ беше изготвянето на
атестационна карта за предстоящото атестиране на учените от НАИМ и
правилника за неговото осъществяване. Размислите на комисията и постигнатият
консенсусът по основни оценъчни показатели, и тяхното подреждане съобразно
научните приоритети на академичната общност, са обнадеждаващ симптом за
възможно и желано единомислие на учените в подхода към различните сфери и
аспекти на нашата работа.

Занижената ни публикационна активност (в сравнение със значително поуспешни предишни години) е основната слабост на нашата колегия. Оказва се
затруднено 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, като
временен и благоприятен modus vivendi, но и да ги адаптираме рационално към
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основните
научни
и
стратегически
приоритети
на
институцията.
Инфраструктурните проекти, колкото и да са полезни за финансовата стабилност
на НАИМ, 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.
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.
За осъществяването на тази цел е резонно да се преосмисли периодичността на
традиционните издания и при нужда – да се закрият някои от сегашните издания
в криза;

- Редколегиите на периодичните издания на НАИМ да положат усилия за
покриване критериите за включване в световната мрежа на реферирани и
индексирани списания…. дотогава – по-активно публикуване на учени от НАИМ в
спектъра списания с импакт фактор. Равносметката ни за публикации в
реферирани издания за 2014 г. е твърде безрадостна;

- 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 какво произтича като продукт от така успешните ни мащабни
спасителни разкопки, ще осъзнаем, че статистиката е потискаща – едно издание
АОР, изложбата за полевия сезон с придружаващ каталог…. и евентуално няколко
навременни съпътстващи статии. Всички забележителни открития от
спасителните ни кампании заслужават обстойно проучване и публикуване, което
се надяваме да постигнем в обозримо бъдеще….;

- Предложената статистика за обработката на фондовете на музея внушава
респект и предполага, че фондовете ни са пълни с надлежно документирани
находки, които се очаква да бъдат обект на интерес от нашите учени. Като
приоритетна задача в последващата работа във фондовете е тяхното съдържание
(наличните сбирки от находки) да стане достояние на научния състав на НАИМ с
цел своевременно проучване и публикуване. В тази връзка е препоръчително и
разумно Годишникът на Националния археологически музей да се превърне в
издание предназначено изключително за публикуване на материали от
фондовете на музея….след като те станат нормално достъпни;
- 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
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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 по изготвените вече планове за специализирани курсове;

- По-сериозно и съпричастно отношение към сайта на НАИМ, който е
своеобразното обществено „лице” на институцията;

- Повишена взискателност и отчетност в обучението на докторанти, мерки
за овладяване на порочната практика за приемане на докторанти, които не
защитават след приключване на докторските им програми;

- В сферата на музейната дейност, която се отчита по критериите на БАН
като художественотворческа, а ние я наричаме научно-приложна, може да се
желае по-мащабно 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
1. Алексей Милков Гоцев, доцент, д-р

2. Анелия Атанасова Божкова, доцент, д-р

3. Бистра Кирилова Божкова, доцент, д-р
4. Бони Райкова Петрунова, доцент, д-р

5. Валери Драганов Григоров, доцент, д-р

6. Васил Атанасов Николов, професор, дин
7. Венцислав Николов Динчев, доцент, д-р

8. Гергана Ангелова Кабакчиева, доцент, д-р

9. Дочка Иванова Владимирова-Аладжова, доцент, д-р
10. Евгения Николаева Генчева, доцент, д-р
11. Живко Тончев Аладжов, доцент, д-р

12. Иван Йорданов Йорданов, професор, дин
13. Константин Иванов Дочев, доцент, д-р
14. Константин Тотев Тотев, доцент, дин

15. Кръстина Минчева Панайотова, доцент, д-р

16. Людмил Фердинандов Вагалински, доцент, д-р
17. Мария Рангелова Гюрова, доцент, д-р
18. Мария Рехо-Бумбалова, доцент, д-р

19. Милена Димитрова Тонкова, доцент, д-р

20. Николай Димитров Овчаров, доцент, дин
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21. Павел Петков Георгиев, доцент, д-р

22. Христо Димитров Попов, доцент, д-р

23. Сергей Борисов Торбатов, доцент, д-р

24. Стефан Цветков Александров, доцент, д-р
25. 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 ЯНУАРИ 2012г.

Цялостният отчет на НАИМ-БАН е представен, обсъден и приет на ОС на
учените от НАИМ-БАН на 22.01.2015 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
Основно научно направление:
Eкологични промени и развитие на материална и духовна култура
в балканската праистория (палеолит, неолит, халколит)
(финансиране от бюджета)
Текущи изследователски задачи:
•
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. д.и.н. 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–БАН)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1.Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на разкопки на плейстоценско находище в пещерата Мишин Камик,
Чирпанско (5-15 август 2014 г.);
- Заместник-ръководител (с ръководител – П. Зидаров) на теренно проучване в района
на гр. Исперих (землище на с. Лъвино и с. Голям Поровец) – геомагнитно проучване и
издирване (локализиране) на суровини от лудогорски кремък (12-15 октомври 2014);
- Консултант по кремъчния инвентар на спасителните разкопки на с. Мурсалево,
Кюстендилско (ЛОТ 2, АМ „Струма”, „Обект № 14”, км 346+120 – 346+226).
1.2. Други изследователски теми
1. Проучване на кремъчни колекции в рамките на проекта на секцията “Материална и
духовна култура на халколита в България, централна и югоизточна Европа” – проект на
Секцията;
- Колективна находка от суперпластини от Хотница, разкопки 2013 г., ръководител С.
Чохаджиев. Предварителните резултати са отчетени на сесията през 2014 г.
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- Кремъчна колекция от обект Иваново, Шуменско, разкопки 2014 г., ръководител С.
Венелинова. Резултатите са предадени на ръководителя за отчетната сесия през 2015 г.
2. Проучване на кремъчни колекции от бронзовата епоха
- Кремъчна колекция от обект Беланташ, разкопки 2013 г., ръководител Б. Бориславов.
Резултатите са предадени на ръководителя за отчетената сесията през 2014 г.
- Кремъчна колекция от обект Глухите Камъни, разкопки 2013 и 2014 г., ръководител Г.
Нехризов. Резултатите са предадени на ръководителя за съответните отчетни сесии
през 2014 и 2015 г.
- Кремъчна колекция от спасителни разкопки по ж.г. линия Пловдив-Свиленград на
обект до с. Бисер (община Харманли), разкопки 2014 г., ръководител Г. Нехризов.
Резултатите са предадени на ръководителя за отчетната сесия през 2015 г.
3. Обработка на кремъчни колекции от теренно издирване на археологически обекти в
района на Чирен-Козлодуй-Оряхово, сезон 2013 г., ръководител Г. Иванов. Резултатите
са предадени на ръководителя и отчетени на сесията през 2014 г.
4. Oбработка на кремъчни артефакти от теренно издирване на археологически обекти в
района на Казанлък (ръководител Г. Нехризов) и Ямбол (ръководител Н. Кечева), сезон
2014 г. Резултатите са предадени на ръководителите за отчетната сесия през 2015 г.
5. Oбработка на кремъчни артефакти от теренно издирване на археологически обекти в
района на Кочериново, АМ Струма, обект 16 – сезон 2014 г., ръководител Н. Кечева.
Резултатите са предадени на ръководителя за отчетната сесия през 2015 г.
6. Обработка на кремъчна колекция от спасителни разкопки по жп линията Пловдив –
Свиленград, обект до Симеоновград, разкопки 2014 г., ръководител Катя Меламед.
Резултатите са предадени на ръководителя за отчетната сесия през 2015 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Кръгла маса и workshop на тема „Ранният неолит на Балканите в светлината на новите
археологически открития“ (организирани от РИМ Враца) в рамките на фестивал за
древни култури (17-20.07.2014 г.). Участие в кръглата маса с доклад и презентация на
тема “Кремъчната проблематика в контекста на неолитизацията”; участие в
експерименталната програма – жътва на лимец;
- LIV НАК, 28.05 – 1.06.2014, Сандански.
б) В чужбина
-20th EAA Annual Meeting, 10-14 September 2014, Istanbul, Turkey (20 юбилейна
конференция на ЕАА, 10-14.09. 2014 г., Истанбул, Турция). Главен организатор на
научна сесия ”Balkans and Anatolia in Prehistory: Cultural interactions and barriers”
(съорганизатори J.-P. Demoule и B. Erdoğu). Доклад и презентация на тема: Lithic
studies: an alternative approach to Neolithization (co-author C. Bonsall)
- XVII Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences
(UISPP), 1-7 September, Burgos, Spain (XVII Международен конгрес по пра- и
протоистория, 1-7.09.2014 г., Бургос, Испания). Участие с доклад и презентация в три
сесии: A17b (“Traceological research and experimental work”) – Prehistoric drilling and
bead production: experimental case study from the Balkans (co-author C. Bonsall); A25a
(“Materials, Productions, Exchange networks and their impact on the societies of Neolithic
Europe”) – Neolithic flint industry from Bulgaria: Raw material and techno-typological
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perspective; A2b (“Technological change during the Lower-Middle Pleistocene transition in
Europe”) – The Early Pleistocene site of Kermek in the western Ciscaucasia (Russia)(coauthors V.E. Shchelinsky, A.S. Tesakov, V.V. Titov)
- Международна конференция „Проблемы изучения неолита Евразии”, 21-23 .08.2014
г., Байбек, Астраханска обл. (Русия). Доклад и презентация на тема: Neolithic Flint
Assemblages from Bulgaria: an overview
- Annual conference of the CAA (International organisation for Computer Applications and
Quantitative Methods in Archaeology), 22-25 April 2014, Paris, France (Годишна
конференция на Международната организация за компютърни приложения и
количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция, без доклад)
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 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, 39/1, 2014, 4-31. ISSN 0093-4690 (Q1, SJR 0.83, H
index 13);
- M. Gurova, C. Bonsall. ‘Pre-Neolithic’ in Southeast Europe: a Bulgarian perspective. –
Documenta Praehistorica 41, 2014, 95-109. ISSN 1408-967X (ЕRIH index);
- M. Gurova, C. Bonsall. Lithic studies: an alternative approach to Neolithization. – Be-JA
(Bulgarian e-journal of Archaeology), 4/2, 2014, 107-135. ISSN URL 1314-5088.
http://www.be-ja.org;
- P. Andreeva, E. Stefanova, M. Gurova. Chert raw materials and artefacts from NE
Bulgaria: A combined petrographic and LA-ICP-MS study. – Journal of Lithic Studies, 1/ 2,
2014, 25-45. ISSN: 2055-0472, http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- M. Gurova. Ethnographic Threshing Sledge Use in Eastern Europe: Evidence from Bulgaria.
– In: А. Van Gijn, J.C. Whittaker and P.C. Anderson, (eds.). „Exploring and Explaining
Diversity in Agricultural Technology. Early Agricultural Remnants and Technical Heritage
(EARTH): 8,000 Years of Resilience and Innovation”. Volume 2, Oxford: Oxbow Books,
2014, 145–146 (184-188). ISBN 978-1-84217-515-6;
- M. Gurova. Prehistoric Threshing Sledges: A Case Study from Bulgaria. – In: А. Van Gijn,
J.C. Whittaker and P.C. Anderson, (eds.). „Exploring and Explaining Diversity in Agricultural
Technology. Early Agricultural Remnants and Technical Heritage (EARTH): 8,000 Years of
Resilience and Innovation”. Volume 2, Oxford: Oxbow Books, 2014, 157–160 (184-188).
ISBN 978-1-84217-515-6;
- M. Gurova. Some Examples of Technological Change in Prehistoric Bulgaria. – In: А. Van
Gijn, J.C. Whittaker and P.C. Anderson, (eds.). „Exploring and Explaining Diversity in
Agricultural Technology. Early Agricultural Remnants and Technical Heritage (EARTH):
8,000 Years of Resilience and Innovation”. Volume 2, Oxford: Oxbow Books, 2014, 342–351
(362-365). ISBN 978-1-84217-515-6.

42

2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Гюрова. Кремъчни находки от раннонеолитна яма край Съединение,
Сунгурларско. – Годишник на националния археологически музей, 12, 2014, 67-68.
ISSN 1310-7933;
- С. Иванова, М. Гюрова, С. Дацов, Д. Страйт. Археологическо проучване на пещерата
Белимел, Чипровско. – Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014,
34-36. ISSN 1313-0889;
- Д. Чернаков, М. Гюрова, Р. Йорданова, Д. Караколев, М. Димитрова, С. Димова, П.
Пенев. Археологически разкопки на селищна могила до с. Бъзовец, Русенско. –
Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 73-76. ISSN 1313-0889;
- С. Венелинова, М. Гюрова, Н. Карастоянова. Археологически разкопки на
халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско. – Археологически открития
и разкопки през 2013. София, 2014, 79-82. ISSN 1313-0889;
- С. Чохаджиев, А. Чохаджиев, А. Атанасов, М. Гюрова. Археологически проучвания
на селищната могила при с. Хотница, община Велико Търново. – Археологически
открития и разкопки през 2013. София, 2014, 84-86. ISSN 1313-0889;
- С. Иванова, И. Крумов, Н. Спасов, Л. Христова, Ж. Македонска, М. Гюрова, Д.
Страйт. Разкопки в пещерата Мишин Камик, Чипровско. – Археологически открития и
разкопки през 2013. София, 2014, 31-34. 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 2014 г.
- M. Гюрова. Кремневый ансамбль эпохи ранней бронзы телля Юнаците:
функциональный анализ. – В: Мунчаев, Р. (ред.), Древние культуры Юго-восточной
Европы и Западной Азии. Сборник к 90-летию со дня рождения и памяти Н. Я.
Мерперта. Москва: ИА РАН, 2014, 212-226. ISBN 978-5-94375-169-1;
- M. Gurova. Neolithic flint assemblages from Bulgaria: an overview. – Самарский научный
вестник, 3/8, 2014, 94-108. ISSN 2309-4370;
- M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova, Р. Cura. Experimental approach to
prehistoric drilling and bead manufacturing. – In: S. Cura, J. Cerezer, M. Gurova, B.
Santander, L. Oosterbeek, J. Cristóvão (eds). „Technology and Experimentation in
Archaeology”. Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011), vol. 10.
BAR S2657, Oxford: Archaeopress, 2014, 47-57. ISBN 9781407312996.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- M. Gurova. Cereal Polish: Diagnosis, challenge or confusion. – In: J. Marreiros, J. Gibaja,
N. Bicho, (Eds.). Proceedings of the International Conference on Use-Wear Analysis (UseWear 2012). Cambridge Scholars Publishing. Newcastle, UK.
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
2.3.2. У нас
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- M. Gurova. Flint assemblage: formal toolkit and functional connotation. – In: J.
Roodenberg, K. Leshtakov, V.Petrova (Eds.). „Yabalkovo”, volume 1. Sofia: Ate Ltd., 381390. ISBN 978-619-90348-1-1.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на проект на ниво БАН – РАН между НАИМ-БАН и Институт Истории
Материальный Культуры, РАН (Санкт Петербург). Тема на проекта: „Древние пути
заселения Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и
Балканы. Характеристика индустрий и развитие культурного обмена между
человеческими группами”. По този проект не беше осъществен обмен на визити по
ЕБР, но резултати от работата по проекта бяха представени от М. Гюрова на XVII
конгрес на UISPP в Бургос с презентация и доклад за ранноплейстоценското находище
Кермек на п-в Таман, Азовско море. Предстои публикация на статията в индексираното
списание Quaternary Research;
- Ръководител на проект на ниво БАН – Фламандски фонд за научни изследвания
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) между НАИМ-БАН и Центъра за археологически
науки към Университета в Льовен (Center for Archaeological Sciences, University of
Leuven (KULeuven). Тема на проекта: „Late Pleistocene Environments and Human
Аdaptations to Climate Change in the Balkans”. В рамките на проекта бяха осъществени
визити на Е. Маринова и С. Ферхейден в България (юни 2014 г.) и на М. Гюрова в
Льовен и Брюксел (3-10.11.2014 г.). В рамките на тази визита бяха проведени срещи с
участниците в екипа на проекта (включително еднодневна работна среща-семинар в
Кралския белгийски институт по природни науки, Брюксел). В рамките на посещението
М. Гюрова изнесе 3 лекции: съответно в Университета в Льовен и в Кралския
белгийски институт по природни науки, Брюксел (vide infra).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- От 2002 г. пълноправен член на EAA – Европейска асоциация на археолозите, а от
2013 г. – член на Управителния съвет;
- От 2005 г. редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на NIAS
(Нидерладски институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към
Нидерландската кралска академия за изкуства и науки;
- Член на ръководството на 2 комисии на UISPP: Neolithic Civilizations of the
Mediterranean and Europe (President Marie Besse); Functional Studies of prehistoric artefacts
and their socio-economical inferences on past societies (President Natalia Skakun);
- От 2009 г. чуждестранен член (статут СНН) на Екип по археометрия към Фонд за
проучвания на обществото и културата, Квебек (Equipe en archéométrie auprès de Fonds
de recherche sur la société et la culture, Québec, Canadа);
- От 2012 г. редовен член на SAA (Американска археологическа общност).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.2. Лекции в чужди университети
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- 6 ноември 2014 г., Кралски белгийски институт по природни науки, Брюксел.
Изнесени 2 лекции в рамките на работната среща-семинар с участници в проекта и
гостуващи учени:
- Palaeolithic research in Bulgaria: a general overview (в съавторство със С.
Иванова);
- Excavations at Magura and Mishin Kamik Caves: a palaeoenvironmental perspective
(в съавторство със С. Иванова, Е. Маринова, Н. Спасов и M. Lews)
- 4 ноември 2014 г., Център за природни науки в археологията, Университет Льовен.
Лекция пред студенти и преподаватели:
- Palaeolithic research in Bulgaria: a general overview (в съавторство със С.
Иванова)
4.3. Организирани школи или семинари
- Координатор от страна на НАИМ-БАН на докторантска конференция под надслов
„Филови четения“ на тема „Културно-историческото наследство: проучване и
опазване”, проведена на 15-16.12.2014 г.;
- Семинар с научния състав на спасителните разкопки на с. Мурсалево, Кюстендилско
(ЛОТ 2, АМ „Струма”, „Обект № 14, км 346+120 – 346+226). Проведен на 2.10.2014 г. и
състоящ се в: дискусия върху кремъчния ансамбъл (след извършена консултация);
изнесена лекция с презентация на тема „Характерен неолитен кремъчен
инструментариум: суровини, технико-типологически и функционални параметри”.
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;
- Председател на работна група по книгоиздателската дейност на НАИМ-БАН;
- Член на научно жури за провеждане на кандидат-докторантски изпит за нуждите на
СП, НАИМ-БАН (4.12.2014 г.);
- Член на атестационната комисия на НАИМ-БАН за периода 2011-2014 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за дисертация за образователната и научна степен доктор на Илия
Хаджипетков (СУ „Св. Климент Охридски”) на тема „Огладени каменни сечива от
Горнотракийската низина през късния неолит (типология, хронология и регионална
специфика)”;
- Рецензия за списание „Starinar” на статията на Miroslav M. Marić „Modelling obsidian
trade routes using GIS during Late Neolithic in the South-east Banat region of Vršac”;
- Рецензия за списание „Journal of Lithic Studies” на статията на Vera BogosavljevićPetrović & Jelena Marković „Raw Material studies of West Central Serbia”.

45

6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- М. Гюрова и др. (ред.). Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014,
ISSN 1313-0889;
- М. Гюрова и др. (ред.). Проучвания на културно-историческото наследство:
предизвикателства и перспективи. Доклади от Втора докторантска конференция, 28 –
29 ноември 2013 г. Be-Ja, Supplementum 3, ISBN 978-619-9056-2-9 http://beja.org/article_category/supplementa/;
- 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-БАН” (от 2010 г.).
б) В чужбина
- S. Cura, J. Cerezer, M. Gurova, B. Santander, L. Oosterbeek, J. Cristóvão (eds).
„Technology and Experimentation in Archaeology”. Proceedings of the XVI World Congress
of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 410 September 2011), vol. 10. BAR S2657, Oxford: Archaeopress, 47-57. ISBN
9781407312996;
- Член на редколегията (рецензент) на електронното списание Hаemus, Skopje;
- Член на редколегията на Journal of Lithic Studies.
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
- Научен ръководител на спасителното проучване на археологическия обект при с. Нова
Надежда, община Хасково (по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград, в
участък от км 245+130 до км 245+420). Времетраене: 4 месеца, април-юли 2014 г.
Финансиране: по договор между НАИМ-БАН и НКЖИ;
- Научен ръководител на спасителното проучване на неолитното селище при с.
Мурсалево, община Кочериново („Обект № 15”, ЛОТ 2, АМ „Струма”, от км 346+300
до км 346+455). Времетраене: 4 месеца, август-ноември 2014 г. Финансиране: по
договор между НАИМ-БАН и АПИ.
- Научен ръководител на геомагнитното картиране по течението на р. Азмака.
Времетраене: 3 дни, октомври 2014 г. Финансиране: по международен договор на
НАИМ-БАН и Вестфалския университет в Мюнстер.
1.2. Други изследователски теми
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- Взимане на проби от праисторически човешки скелетни останки по международния
проект „Археогенетика на праисторията и протоисторията в България“ на НАИМ-БАН
и Факултета по хуманитарни и естествени науки в Университета „Станфорд“.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- 53-та Национална археологическа конференция, Сандански, 26-29 май 2014 г.
Ръководих заседанието на раздел „Праистория“;
- Четвърти балкански симпозиум по археометрия, Несебър, 27-30 септември 2014 г.
Член съм на организационния комитет.
б) В чужбина
- Хумболтова конференция „Northern Greece and Southeastern Europe during the Neolithic
period: An interaction zone“, Солун, 26-29 юни 2014 г. Участвах с презентация „Offsettlement ritual practices in Bulgarian Neolithic: pit-digging and structured deposition at the
sites of Sarnevo and Voden in Thrace“;
- 10th Meeting of the Worked Bone Research Group, Белград, 25-30 август 2014 г. В
съавторство със С. Витезович представих постер „Objects of special use from the late
Neolithic / Chalcolithic site of Voden, Thrace (SE Bulgaria)“;
- 20th Annual EAA conference, Истанбул, 10-14 септември 2014 г. Участвах в сесията
„Going West? The spread of farming between the Bosporus and the Lower Danube Region“ с
презентация „Lapped by the River Maritsa: The Early Neolithic at Nova Nadezhda, SE
Bulgaria, in regional context“ в съавторство с Н. Тодорова, В. Петрова и Г. Кацаров.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Бъчваров, Н. Тодорова, В. Петрова, Г. Кацаров, Д. Илиева, Н. Николова, Ц. Попова,
С. Танева, С. Витезович, К. Максуини. Археологически обект при с. Нова Надежда,
общ. Хасково (от км 245+280 до км 245+420 по трасето на ж.п. линия ПловдивСвиленград). – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 57-60.
ISSN: 1313-0889;
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков, Г. Самичкова, Н. Христов, К. Максуини, С.
Трифонов, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова, Й. Илиева, С. Жечева, Р. Спасов,
Ш. Мартино. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен и градски
център Провадия-Солницата. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 89-91. ISSN: 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Ръководител съм на проекта „Археогенетика на праисторията и протоисторията в
България“. Партньори: НАИМ-БАН и Факултет по хуманитарни и естествени науки,
Университет „Станфорд“. През отчетната година са взети проби от човешки скелети от
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праисторически обекти и е започната работа по различните анализи, предвидени в
проекта;
- Ръководител съм на проекта „Геомагнитно картиране по течението на р. Азмака“.
Партньори: НАИМ-БАН и Вестфалски университет в Мюнстер. През отчетната година
е извършено геомагнитно картиране на праисторическата селищна могила Калето и
раннонеолитното селище в м. Пильов кайнак с прилежащите им територии.
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, 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Теренна практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на научни журита в 2 конкурса за редовни докторанти в НАИМ-БАН
(04/12/2014).
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено представена анонимна рецензия на статия, предложена за публикуване в:
Vitezović, S., D. Antonović (eds.) Archaeotechnology: Studying technology from prehistory
to the Middle Ages. Belgrade: Srpsko arheološko društvo, 2014;
- Становище за дисертационния труд на Илия Илиев Хаджипетков, редовен докторант в
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Огладени каменни сечива от
Горнотракийската низина през късния неолит (типология, хронология и регионална
специфика)“, представен за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“;
- Рецензия на дисертационния труд на Татяна Кънчева-Русева „Класификация на
накитите през халколита в днешните български земи. На базата на материали от
културно-историческия комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VI“, представен
за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на сп. „Археология”.
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б) В чужбина
- Член на редколегията на „Acta Terrae Septemcastrensis”;
- Член на редколегията на „Studii de Preistorie”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за национални и регионални медии във връзка с теренната и
изследователската ми дейност.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участвах в изложбата „Българска археология 2013 г.“ с експонати, постер и текст в
каталога: К. Бъчваров, Н. Тодорова, В. Петрова, Г. Кацаров. Археологически обект при
Нова Надежда, Хасковско. – К. Бояджиев, П. Андреева. Българска археология 2013.
Каталог към изложба. София, НАИМ, 2014, 10. ISBN 978-954-9472-28-8.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция за праистория;
- Член на Директорски съвет към НАИМ-БАН.
гл. ас. д-р Виктория Петрова (секретар на секцията)
1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител (съвместно с П. Зидаров) на геомагнитно проучване на археологически
обект до с. Хаджидимитрово, Ямболско;
- Заместник-ръководител на спасително проучване на неолитното селище в м. Деве боаз
край с. Мурсалево, община Кочериново („Обект № 15”, ЛОТ 2, АМ „Струма”, от км
346+300 до км 346+455). Времетраене: април-юли 2014. Финансиране: по договор
между НАИМ-БАН и АПИ.
1.2. Други изследователски теми
- Изследване на археологически материали от пра- и протоисторическо светилище (от
късния неолит и желязната епоха) край Капитан Андреево до Свиленград.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад (съвместно с В. Николов) в 53-та Национална археологическа
конференция, Сандански, 26-29 май 2014 г., на тема „Пра- и протоисторически обреден
комплекс край Капитан Андреево до Свиленград и трасе на Via diagonalis”.
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 2014 г.
- В. Николов, В. Петрова. Проучвания на тел Караново в контекста на проблема за
продължителността на хиатуса между късния халколит и ранната бронзова епоха. –
Археология.2013, 2, 7-24. ISSN 0324-1203;
- В. Петрова, И. Илиев, Г. Илиев, Т. Вълчев, Т. Дяков, Л. Тодоров. Спасително
археологическо проучване на УПИ-I – 20043 в м. Тандарски баир, до с.
Хаджидимитрово, Ямболско – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 63-65. ISSN 1313-0889;
- В. Петрова, Т. Вълчев, Т. Дяков, Л. Тодоров, К. Митов, С. Цекова. Спасително
археологическо проучване на УПИ-I – 20055 в м. Тандарски баир, до с.
Хаджидимитрово, Ямболско – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 65-67. ISSN 1313-0889;
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков. Пра- и протоисторически обреден
комплекс в м. Хауза край Капитан Андреево, Свиленградско. Трасе на Via Diagonalis. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 68-70. ISSN 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници в сборници от конгреси и конференции, в
тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- V. Petrova, E. Marinova, A. Fidanoska, I. Dedov, I. Hadzhipetkov, Ch. Nachev, N.
Tsankova. Environnement naturel et utilization des matières première à la fin du VIe
millénaire av. J. C. à la lumière des études du site archéologique Hadzidimitrovo, Yambol,
Bulgarie. – In: C. Preoteasa, C.-D. Nicola (eds.). „L’impact anthropique sur l’environnement
durant le néo-énéolithique du sud-est de l’Europe”. In honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia.
Piatra Neamţ, 2014, 97-102. ISBN 978-973-7777-28-7.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- T. Kancheva-Ruseva, V. Petrova. The Late Chalcolithic pottery from the third building level
of Tell Sadievo, Nova Zagora district. – В: В. Петрова, С. Танева, К. Бояджиев (ред.). In
memoriam Lilyana Pernicheva-Perets. (Годишник на Националния археологически музей,
12). София, 2014, 165-181. ISSN 1310-7933.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на експертна комисия по чл. 158а за приемане на археологическите проучвания
на „Обект № 2” по АМ „Струма”;
- Член на експертна комисия по чл. 158а за приемане на археологическите проучвания
на „Обект № 3” по АМ „Струма”;
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- Член на експертна комисия по чл. 158а за приемане на археологическите проучвания
на „Обект № 12А” по АМ „Струма”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор на сборник в памет на Лиляна Перничева;
- Член на редакционната колегия на „Археологически открития и разкопки”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изложбата „Българска археология 2013 г.“ с постер и материали за
археологическите разкопки при Капитан Андреево (съвместно с В. Николов) – В.
Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков. Пра- и протоисторически обреден
комплекс в м. Хауза край Капитан Андреево, Свиленградско. – В: Българска
археология 2013 г. Каталог към изложба. София, 2014, 8-9. ISSN 978-954-9472-28-8.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секция за праистория.
проф. д.и.н. Васил Николов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасително проучване на неолитно селище в м. Деве боаз край с. Мурсалево, община
Кочериново („Обект № 15”, ЛОТ 2, АМ „Струма”, от км 346+300 до км 346+455).
Ръководих работата на голям проучвателски екип през периода април-юли (4 месеца), а
от 16 до 30.11 бях съръководител. Финансиране: по договор между НАИМ-БАН и
АПИ;
- Проучване на праисторическия солодобивен и градски център „Провадия-Солницата”.
Ръководих проучвателски екип, който извърши двумесечни разкопки (август-септември
2014 г.) на каменните отбранителни стени на цитаделата, на къснохалколитния
некропол и на солодобивния център. Финансиране: по договор на НАИМ-БАН и
Министерството на културата;
- Проучване на раннонеолитното селище „Слатина-София”. Ръководих 45 дневни
разкопки (октомври-ноември 2014 г.) в пласта от втората половина на ранния неолит.
1.2. Други изследователски теми
- Изследване на археологически материали от пра- и протоисторическо светилище (от
късния неолит и желязната епоха) край Капитан Андреево до Свиленград с оглед
тяхното публикуване, както и организация на подготовката на монографична
публикация;
- Ръководя проект „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската
металогенна зона (V хилядолетие пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически,
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геологически и геофизични изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в
Бургаския и Ямболския рудни райони“ по договор с ФНИ от декември 2014 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции и симпозиуми
а) в страната
- 53-та Национална археологическа конференция, Сандански, 26-29 май 2014 г.
Представих доклад „Пра- и протоисторически обреден комплекс край Капитан
Андреево до Свиленград и трасе на Via diagonalis”;
- Трета национална среща „Музеите и устойчивото развитие“, Ловеч, 11-13 юни 2014 г.
Представих доклад „Археологическите разкопки и музея“.
б) в чужбина
- Хумболтова конференция „Northern Greece and Southeastern Europe during the Neolithic
period: An interaction zone“, Солун, 26-29 юни 2014 г. Представих доклад (в съавторство
с В. Петрова).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- В. Николов, В. Петрова. Проучвания на тел Караново в контекста на проблема за
продължителността на хиатуса между късния халколит и ранната бронзова епоха. –
Археология, 2013, 2, 7-24. 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 2014 г.
- В. Николов. Раннонеолитна обредна яма край Съединение, Сунгурларско. – В: В.
Петрова, С. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets
(Годишник на Националния археологически музей, 12). София, 2014, 49-66;
- В. Николов, Д. Такорова, Е. Сиракова, Т. Дяков. Археологически проучвания на
раннонеолитното селище Слатина-София. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 41-44. ISSN 1313-0889;
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков. Пра- и протоисторически обреден
комплекс в м. Хауза край Капитан Андреево, Свиленградско. Трасе на Via Diagonalis. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 68-70. ISSN 1313-0889;
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков, Г. Самичкова, Н. Христов, К. Максуини, С.
Трифонов, Е. Пурнарова, В. Стоицова, М. Славкова, Й. Илиева, С. Жечева, Р. Спасов,
Ш. Мартино. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен и градски
център Провадия-Солницата през 2013 г. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 89-91. ISSN 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител съм от българска страна на българо-сръбски проект за проучване на
древните култури в централнобалканската зона (по международен договор със САНУ,
на ниво БАН).
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член-кореспондент съм на Центъра за археология и културна история на
Черноморския регион в Хале, Германия;
- Член-кореспондент съм на Австрийския археологически институт във Виена,
Австрия;
- Почетен член съм на Института по археомитология в Себастопол, САЩ.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции “Късна праистория на българските земи” – 30 часа, пролетен семестър на
учебната 2013/2014 г. и 30 часа, есенен семестър на уч. 2014/2015 г. – бакалавърска
програма в ПУ “Паисий Хилендарски”.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика на 2 студенти от НХА „Николай Павлович”, 4 студенти от НБУ, 7
студенти от СУ „Св. Кл. Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 1 в НАИМ-БАН и 1 във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член съм и съм председател на НС на НАИМ;
- Член съм на СЕСОНКЦ към Министъра на културата;
- Член съм на Управителния съвет на БАН;
- Бях член на 6 комисии за избор на директор на институти на БАН, като на 2 от тях бях
председател;
- Бях член на комисия на МК за финансиране на редовни археологически разкопки;
- Бях изпитващ в комисия за докторантски изпит по специалността във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”;
- Бях председател на две комисии за кандидат-докторантски конкурси в НАИМ-БАН;
- Бях член на комисия за държавен изпит по археология в ПУ “Паисий Хилендарски”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища,
рецензии за научни степени и звания и др.
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- Бях рецензент на труда на Илия Хаджипетков, редовен докторант в Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, „Огладени каменни сечива от Горнотракийската
низина през късния неолит (типология, хронология и регионална специфика)“,
представен за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор съм на списание „Археология”, издание на НАИМ-БАН. Беше
подготвена и излезе кн. 2 за 2013 г., в подготовка е кн. 1 за 2014 г.;
- Член съм на редколегията на списание „История”, издание на Министерството на
образованието и науката и активно участвам в рецензирането на ръкописи.
б) В чужбина
- Член съм на редколегията на годишника „Старинар”, издание на Археологическия
институт в Белград, Сърбия. Участвах в подготовката на вече публикувания т. 63;
- Член съм на редакционния комитет на SCIVA – Букурещ;
- Член съм на редколегията на КСИА – Москва.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Осъществена чрез 6 брифинга за всички национални медии и информационни
агенции, както и за локалните медии в районите на Благоевград и Варна. Резултатите от
ръководените от мен разкопки бяха широко отразени. Организирах и „ден на
отворените врати“ на „Провадия-Солницата”;
- Участвах в десетина радиопредавания на националното радио, посветени на
ръководени от мен археологически проучвания, както и по други актуални теми на
древната история;
- Участвах в дискусия за културния туризъм във Варненско, организирана от в-к
„Стандарт” във Варна, м. септември 2014 г.;
- По моя идея и задание Министерството на финансите постави голямо информационно
табло (билборд) в началото на АМ „Марица“ до Граничен пункт Капитан Андреево,
което информира за открития там при спасителните разкопки на нашия екип (с В.
Петрова) римски път Via diagonalis;
- По програма на БАН участвах в срещи с ученици и граждани на Стара и Нова Загора
на тема“Възраждане на българския дух“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участвах в изложбата „Българска археология 2013 г.“ с три постера за ръководените
от мен разкопки при Капитан Андреево (заедно с В. Петрова), Провадия-Солницата и
Слатина-София, както и атрактивни находки от Капитан Андреево – В. Николов, В.
Петрова, Т. Христова, П. Лещаков. Пра- и протоисторически обреден комплекс в м.
Хауза край Капитан Андреево, Свиленградско. – В: Българска археология 2013 г.
Каталог към изложба. София, 2014, 8-9. ISSN 978-954-9472-28-8.
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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: 2 месеца. 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. Продължи проучването на източната половина на
дъното на хлътването под останките на опожарената платформа. При проучването на
халколитния отбранителен ров се достигна до дъното му. Ровът е дълбок 4 м. В
запълнителя на рова се установиха редица структури от желязната епоха и
античността, показващи наличието на това място на фортификационни съоръжение и
от тези епохи. Финансиране: МК и фондация „Балканско наследство“;
- Ръководител на спасителното археологическо проучване на обект „Чавдарова
чешма“ - № 16 по трасето на ж.п. линията Пловдив-Свиленград. Времетраене: 3,5
месеца. Проучени са 2500 м2 площ на средна дълбочина 2 м. Установени са
многослойни селища от късния неолит и ранната бронзва епоха, структури и керамика
от ранния неолит, ранния и късния халколит, късната бронзова епоха, ранната и
късната желязна епоха, античността (II–IV в.) и средновековната епоха (IX–X в. и XII–
XIV в.). Финансиране: НКЖИ;
- Научен консултант на разкопките на селищна могила Иваново (научен ръководител
д-р Светлана Кавръкова, РИМ-Шумен). Финансиране: РИМ-Шумен.
1.2. Други изследователски теми.
- „Варненски енеолитен некропол“ – участие в подготовката на публикацията на
некропола в тритомно издание – работа по окончателното оформяне на каталога и
разработване на темата за погребалния обред в некропола;
- „Халколитно селище Върхари“ – обработка на керамичен материал и вкарването му
в компютърната база данни за статистически анализ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина.
- Научна среща в Тюбинген, Германия, на тема „Варненският енеолитен некропол“.
Доклад: „The radiocarbon dates from the Varna Eneolithic Necropolis and their place in the
absolute chronology of the Eneolithic period“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- M. Kostadinova-Avramova, M. Kovacheva, Y. Boyadziev. Contribution of stratigraphic
constraints of Bulgarian prehistoric multilevel tells and a comparison with archaeomagnetic
observations. – Journal of Archaeological Science. 43C, 2014, 227-238. ISSN: 0305-4403;
IF = 2.139;
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- M. Kovacheva, M. Kostadinova-Avramova, N. Jordanova, Ph. Lanos, Y. Boyadzhiev.
Extended and revised archaeomagnetic database and secular variation curves from Bulgaria
for the last eight millennia. – Physics of the Earth and Planetary Interiors. Vol. 236, 2014,
79-94. ISSN: 0031-9201; IF=2.398;
- Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Chalcolithic Settlement Varhari and Orlitsa, Eastern
Rhodope Mountains: Two Models of Interaction with the Environment. – In: C. Preoteasa,
C.-D. Nicola (eds.). “L’Impact anthropique sur l’environnement durant le néo-énéolithique
du Sud-Est de l’Europe”. In Honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia. Piatra-Neamt, 2014, 103114. (Biblioteca Memoriae Antiquitatis XXXI). ISBN 978-973-7777-28-7.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Я. Бояджиев. Процеси и промени при прехода неолит – халколит на територията на
България. – В: Годишник на националния археологически музей. Т. 12, In memoriam
Lilyana Pernicheva-Perets. 2014, 121-140.
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 2014 г.
- Я. Бояджиев. Селищна могила Юнаците – началото на градоустройството в Европа –
В: „Градът в българските земи (по археологически данни)”. Шумен, 2014, 53-63. ISBN
978-619-00-0139-3;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 97-100.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Погребални обреди през неолита и халколита в Югоизточна Европа”. НБУ, лекции,
30 часа;
- „Археология и абсолютна хронология”. НБУ, лекции, 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на двама дипломанти: 1 от НБУ; 1 от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
- Лятна практика на студенти от СУ „Св. Климент Охридски” (4), НБУ (6), ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий” (2), ШУ „Епископ Констанин Преславски“ (1).
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на В. Петров, докторант към НАИМ-БАН.
- Ръководител на К. Чукалев, докторант към НБУ.
4.3. Организирани школи или семинари
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- 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
- Председател на ОС на НАИМ-БАН;
- Член на НС на НАИМ-БАН;
- Член на постоянна комисия за инфраструктурните проекти;
- Член на комисията за внезапни проверки към НАИМ-БАН;
- Член на комисията по документацията – Годишни отчети, Секция за праистория;
- Член на жури за избор на докторанти към Секция за праистория;
- Член на жури за избор за доктор на Т. Кънчева-Русева.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища,
рецензии за научни степени и звания и др.
- Рецензия на дисертацията на Т. Кънчева-Русева „Класификация на накитите през
халколита в днешните български земи“;
- Рецензия на статия на Я. Шопов и др. „Прецизиране на датирането на неолита в
България“ 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 „Bulgarian e-Journal of Archaeology”.
б) В чужбина
- Член на редколегията на списание „Studies of Prehistory” – Букурещ, Румъния.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в предаванията „Имало едно време“ и „Тайнствените обиталища“ от
поредицата „Радиоенциклопедия” на БНР; интервюта за радио „Фокус”, вестниците
„Стандарт“, „Знаме”, „Пазарджишка Марица”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с експонати от селищна могила Юнаците и постер в изложбата „Българска
археология 2013“ – Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. –
В: Българска археология 2013. Каталог към изложба. София 2014, 11.
гл. ас. д-р Калин Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Член на екипа, проучващ обект „Чавдарова чешма”, спасителни разкопки по договор с
НКЖИ. Научен ръководител доц. д-р Явор Бояджиев;
- Издирване на следи от древен рудодобив в района на гр. Созопол. Участвах в две
кампании – пролетна и есенна, за издирване на следи от древен рудодобив и
металургия в района на гр. Созопол. Ръководител на издирването П. Лещаков;
- През септември участвах в екипа за геофизични издирвания по проект на НБУ,
НАИМ-БАН и DAI – голямоплощно магнитометрично проучване на Градешница,
Сърнево, Чокоба, Лъвино, Илинденци. Научни ръководители: доц. д-р К. Бъчваров, д-р
В. Петрова, д-р Н. Тонков, П. Зидаров.
1.2. Други изследователски теми
- Проучване на златото на Варненския халколитен некропол. През 2014 г. важна част от
научната ми работа отново е свързана с подготовката на разделите за медните и
златните находки от Варненския енеолитен некропол, които ще бъдат отделни студии в
дълго чаканата публикация на този паметник. През януари 2014 г. работих общо 10
дена във фонда на РИМ-Варна със златните находки на некропола. Продължава
попълването на подготвената през предишните години електронна база данни на
златните находки от Варненския енеолитен некропол.;
- Оценка на състоянието, подбор на обекти от българския участък от Дунавския лимес
за включване в националната индикативна листа. Подготовка на номинационни
документи. Работата по тази тема е свързана с дейността ми като координатор на
проекта „Дунавски Лимес”, който зае основната част от времето ми през 2014 г. През
април и май 2014 г. съвместно с доц. д-р С. Торбатов направих пълна обиколкаиздирване на известните римски дунавски лимес крепости и съоръжения. В резултат от
тази обиколка са подбрани 29 обекта, които ще формират българския участък от
бъдещия обекта на световното културна наследства „Граници на римската империя.
Дунавски лимес”. В резултат от това издирване са идентифицирани застрашените
обекти и такива без граници и режими на опазване. В края на месец май 2014 г. от
Министерство на културата е поискано свикване на междуведомствени комисии за
осъвременяване/определяне на граници и режими и категоризация на 19 обекта от
Дунавския лимес.;
- Участвам в проект
„Ранен рудодобив и металургия в източната част на
Средногорската металогенна зона (V хилядолетие пр. Хр. – І хил. сл. Хр.).
Археологически, геологически и геофизични изследвания на следи от древен
рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“, по договор с ФНИ
от декември 2014 г. Ръководител на проекта проф. д.и.н. Васил Николов.
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 2014 г.
- K. Dimitrov. Evolution of the Gold Working Technology in the Necropolis of Varna. – In:
H. Angelova, M. Özdoğan (eds). International conference „Where are the sites? Research,
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Protection and Management of Cultural Hеritage”, 5-8 December 2013, Ahtopol. CUWA,
Sozopol, 2014. 55-80.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участвам като 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 по проекта: 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. Ръководител за българската част от проекта: доц. д-р Людмил
Вагалински.;
- Участвам в проект по дългосрочен договор (меморандум за 12 години – 2013-2025 г.)
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
Германския изследователски фонд (DFG) „RessurcenKulturen”. Постигнати резултати –
картирани са известни рудодобивни и металургични центрове, локализирани са нови
центрове (Черни връх, Бургаско, Габър). Ръководители на работата в България: П.
Лещаков, К. Димитров и Р. Краус. Ръководетел на целия проект е проф. д-р Ернст
Перницка (Университет Хейделберг, Курт Егелхорн Център по археометрия, Манхайм).
в) Участие в проекти в чужбина
- Участвам в проекта Archäometallurgische und paläoanthropologische Untersuchungen des
Gräberfeldes von Varna, Bulgarien, с ръководител проф. Е. Перницка. Институционални
страни по проекта са: РИМ-Варна и Tübingen Universität заедно с Curt-EngelhornZentrum Archäeometrie. Тъй като проектът е подготвян още през 2008 г., аз имам статут
на индивидуален участник.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Водя курс „Археологическа фотодокуметация“ в магистърската програма по
„Археология” на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 45 часа, зимен
семестър.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
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- Участвам като представител на АБА в различни работни и координационно групи по
подготовка на промени на законодателство – МК, НС.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Автор съм на частта за подводното културно наследство в доклада за ОВОС за
газопровода Южен поток, възложител „Южен поток-Транспорт” чрез Геомарин ООД.
Докладът за културното наследство е публикуван без да се посочат в текста авторите на
отделните
части:
http://www.south-streamoffshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_17_cultural_web_bg_v2_bg_
20140725.pdf. В отделен списък са посочени авторите: http://www.south-streamoffshore.com/media/documents/pdf/bg/2013/11/ssttbv_prolozhenie-b-ekspertite-poovos_80_bg_20131118.pdf.;
- Консултант съм по археологически въпроси на „Трейс рисорсез” във връзка с тяхното
инвестиционно намерение за добив на злато край Брезник и Вършило.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член съм на редколегията на „BeJa”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Консултант и участник във филм на БНТ за варненския некропол.
асистент Десислава Такорова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1.

Изследователски теми, свързани с разкопки

- Заместник-ръководител на спасителните разкопки на неолитното селище в м. Деве
боаз при с. Мурсалево („Обект № 15” по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2, км 346+300
– 346+455) – април-септември 2014 г. Ръководители: проф. д.и.н. Васил Николов, доц.
д-р Крум Бъчваров. Финансиране: по договор между НАИМ-БАН и АПИ.;
- Заместник-ръководител на археологическите разкопки на раннонеолитно селище
Слатина, София – октомври-ноември 2014 г. Ръководител: проф. д.и.н. Васил Николов.
През настоящата година проуванията обхванаха площ от около 225 кв. м. Регистрирани
са 4 строителни нива (III до VI хор.). Финансиране: Столична община чрез проект на
Народно читалище „Джон Атанасов“ (София) по програма „Култура“ – „Опознай,
опази и сподели наследството на София - раннонеолитното селище Слатина, София“.;
- Участие като член на екипа в археологическите разкопки на селищна могила Юнаците
– юли-август 2014 г. Ръководители: доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ-БАН), гл. ас. д-р
Камен Бояджиев. Работата ми беше съсредоточена в рамките на сондажа, направен от
В. Миков през 1939 г. Финансиране: Министерство на културата и фондация
„Балканско наследство”.
60

1.2. Други изследователски теми
- Работа по докторската ми дисертация на тема „Раннонеолитната култура в долината
на река Струма и Софийското поле в контекста на връзките й с Анатолия“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- В. Николов, Д. Такорова, Е. Сиракова, Т. Дяков. Aрхеологически проучвания на
раннонеолитното селище Слатина-София. –Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 41-44. 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 2014 г.
- В. Николов, Д. Такорова, Е. Сиракова. Изгоряла къща в раннонеолитното селище
Слатина-София. – В: Сборник в памет на Магдалина Станчева.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на експертна комисия по чл. 158а от Закона за културното наследство за
приемане на етап от проведените редовни археологически проучвания през 2014 г. на
селищна могила Юнаците, община Пазарджик.
Иван Вайсов
1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни теренни археологически проучвания на „Обект №
13”, ЛОТ 2 от АМ „Струма”, северно от с. Мурсалево, Кюстендилска област.
Извършено е пълно археологическо проучване, геофизични изследвания и изследване
на геолого-морфоложките особености на обекта в рамките на водослива на реките
Струма и Джерман на север и Кочериновски праг на юг.;
- Научен ръководител на предварителните теренни археологически проучвания на
неолитно селище Извор, „Обект № 10 „по трасето на „Междусистемна газова връзка
България – Сърбия“.
1.2. Други изследователски теми
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- Работа по проект ДИД 02/26/17.12.2009 г. финансиран от ФНИ „Екологичните кризи в
България през холоцена – VІІ–ІІІ хил. пр. Хр.” Партньори: Институт за балканистика с
център по тракология „проф. Ал. Фол” – БАН, НАИМ-БАН (София). Ръководител:
проф. д.и.н. Кирил Йорданов. Координатор: Иван Вайсов, Времетраене: 3 години,
2009–2011 и 2013–2014 год. Дейността ми беше съсредоточена върху изготвянето на
модели за развитие на праисторическата поселищна система в Северозападна България
(GIS) и установяване времето на пространствено изместване на селищата към
надзаливните тераси. Продължих работата по изготвяне на 3D модели на части от
дъното на Черно море и анализ на геоложките сонди с цел корелация на данните с тези
за развитието на поселищната система през праисторията, база за изграждане на модел,
представящ връзка между покачване нивото на морето и тенденциите в развитие на
селищата през происторията в Причерноморския район. Изготвих корелационнен модел
за глабалните промени на климата през периода VII–III хил. пр. Хр., свързващ данните
от международните сонди Camp Century, Dye-e, GRIP, GISP2, RENLAND и NorthGRIP
на Гренландските ледници и VOSTOK и EPICA на Антарктическия ледник с
поленовите анализи от блатата и езерата в България, и такива за регресията на Черно
море.;
- Обработка на колекции от антропоморфна пластика. Обработих колекцията от
антропоморфната пластика от обект Градешница, Врачанско. Изготвена е пълна фото и
графична документация на пластиката от старите теренни археологически проучвания
на Багдан Николов. Обработих колекцията от антропоморфната пластика от обект
селищна могила Големият остров при с. Дуранкулак, Добричко. Изготвена е пълна
фото и графична документация на пластика от теренните археологически проучвания
на Хенриета Тодорова през периода 1979-2004 год.;
- Проучване на неолитни керамични комплекси в Северна България: комплексна
обработка на керамиката от раннонеолитното селище Червен, Русенско, от
проучванията на Володя Попов; комплексна обработка на керамиката от
раннонеолитното селище Копривец, Русенско, от проучванията на Володя Попов и
Иван Вайсов; комплексна обработка на керамиката от къснонеолитното селище
Копривец, Русенско, от проучванията на Володя Попов и Иван Вайсов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад на тема „Неолитно селище Копривец, м. Гробищата-Пчелина
(комплексни дистанционни изследвания)” в „LIV Национална археологическа
конференция”. Сандански, 26-29 май 2014 г.;
- Участие в годишна научна конференция „ГЕОНАУКИ 2014“. София, 11–12 декември
2014 г. Доклад в съавторство с Йордан Евлогиев и Володя Попов „Геологогеоморфоложки условия на археологически обект от ранния бронз, установен северно
от с. Мурсалево, област Благоевград“.;
- Участие в кръгла маса и уъркшоп на тема „Ранният неолит на балканите в светлината
на новите археологически открития“ (организирана от РИМ-Враца) в рамките на
фестивал за древни култури (17-20 юли 2014 г.).
б) В чужбина
- Участие в международната конференция „Балканските Диалози. Пространствени
граници и културни идентичности през праисторията на Балканите” (Balkan Dialogues.
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Spatial Boundaries and Cultural Identities in the Prehistoric Balkans). Хайделберг,
Германия, 2-3 май 2014 г. Постер (автори: Иван Вайсов, Хенриета Тодорова, Петър
Зидаров, Хайдо Кукули-Хризантаки, Йоанис Асланис и Магдалени Валла) „ПромахонТополница. За контактите и разпадане на комуникацията в далечното минало на
съвременната българо-гръцка граница” (PROMACHON-TOPOLNICA. Contacts and
communication breakdowns in the distant past at the modern Bulgarian-Greek border).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- И. Вайсов, П. Зидаров. Неолитно селище Копривец (комплексни дистанционни
изследвания). – Археологически открития и разкопки през 2013 год. София, 2014, 4749. ISSN: 1313-0889;
- И. Вайсов, В. Попов. Неолитно селище Копривец (археологически проучвания). –
Археологически открития и разкопки през 2013 год. София, 2014, 49-54. ISSN: 13130889;
- И. Вайсов, П. Зидаров. Неолитно селище Извор (геофизични изследвания). –
Археологически открития и разкопки през 2013 год. София, 2014, 626-629. ISSN: 13130889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член съм на Гръцкото археологическо дружество.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с постер на тема „Неолитно селище Копривец” в изложбата организирана от
НАИМ-БАН „Българска археология 2013”.
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.
Татяна Стефанова
1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участвах като член на екипа в спасително археологическо проучване в м. Герена, с.
Мурсалево, Кюстендилско, „Обект № 14”, ЛОТ 2, км 346 + 120 до км 346 + 260, по
трасето на АМ „Струма” през периода 22 април – 20 юли и 13 октомври – 30 ноември
2014 г.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Участие в българо-сръбски проект „Проучване на археологическите култури на
териториите на България и Сърбия”, осъществяван от НАИМ-БАН и Съвет за
археология на САНИ. Ръководители на проекта: проф. д.и.н. Васил Николов и Снежана
Горянова (НАИМ-БАН). Срок на проекта: 2014-2017 г. Финансиране: ЕБР по спогодба
между Българска академия на науките и Сръбска академия на науките и изкуствата.
През 2014 г. дейността по проекта бе ограничена, поради липса на финансиране от
сръбската страна и ограничаване на обмена на учени.
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 2013 г.
София, 2014. ISSN: 1313-0889;
- Член на редакционната колегия на сборник „Проучвания на културно-историческото
наследство: предизвикателства и перспективи” (Investigations of the Cultural Heritage:
Challenges and Perspectives). Доклади от Втора докторантска конференция, 28–29
ноември 2013 г. София. Българско е-Списание за археология, Supplementa 3 (2014), 4
септември, 2014. ISSN: 1314-5088. http://be-ja.org/article/investigations-of-the-culturalheritage/
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Помощник-научен секретар на НАИМ-БАН от 01.02.2013 г. Изпълнение на текуща
административна работа. Подготовка на текстове за електронния сайт на НАИМ-БАН.
Водещ протокола на Директорски съвет на НАИМ-БАН.
Елка Анастасова
1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки на „Обект №
14”, АМ „Струма”, ЛОТ 2, с. Мурсалево, м. Герена. Разкопките се проведоха на два
етапа 31.03.-31.07.2014 г. и 18.09.-30.11.2014 г. Като заместник-ръководител на „Обект
№ 14”, АМ „Струма”, работех като теренен ръководител на сектор ІV в началният етап
на работата, а по-късно организирах работата и в част от другите три сектора.
Извърших една част от теренното графично документиране – заснемане на профили и
хоризонтални ситуации. Извън теренната работа се занимавах с фото-заснемане и
графично изобразяване (рисуване) на част от откритите находки (основно кремъчни и
каменни артефакти), с цел представянето им в научната документация. Разкритите
останки и съоръжения са от периодите на късния неолит и ранното средновековие.
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1.2. Други изследователски теми
- Обработка на кремъчни артефакти от ранния халколит от района на Казанлък и
подготовка на публикация.;
- Обработка на кремъчни артефакти от късният халколит – Старозагорски минерални
бани.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- E. Anastasova, V. Dimitrovska. Comparative analyses of the chipped stone assemblages of
Piperkov Chiflik (SW Bulgaria) and Rug Bair (East Macedonia). – Годишник на
националния археологически музей. T. 12, 2014, 83-96, ISSN 1310-7933;
- Д. Андреева, Е. Анастасова. Раннохалколитни находки от Казанлъшко. – Известия на
музеите от Югоизточна България. Т. ХХVI, Стара Загора, 2014, 30-52. ISSN 0204 –
403Х.
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 2014 г.
- M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova, Р. Cura. Experimental approach to
prehistoric drilling and bead manufacturing. – In: S. Cura, J. Cerezer, M. Gurova, B.
Santander, L. Oosterbeek, J. Cristóvão (eds). „Technology and Experimentation in
Archaeology”. Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011). Vol. 10.
BAR S2657, Oxford, 2014, 47-57. ISBN 9781407312996.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Е. Анастасова. Кремъчни артефакти от бронзовата епоха от района на Кабиюк. – В: Р.
Рашев, Ст. Станилов, Ст. Стойчев. Кабиюк. Ранносредновековен могилен комплекс.
София, 2014, 209-211. ISBN 978-954-327-086-6.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Член на проект на ниво БАН-РАН между НАИМ-БАН и Институт Истории
Материальный Культуры, РАН (Санкт Петербург). Тема на проекта „Древние пути
заселения Европейского континента: миграционные процессы через Приазовье и
Балканы. Характеристика индустрий и развитие культурного обмена между
человеческими группами”.
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Петър Лещаков
1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на теренно археологическо издирване в Медни рид, община Созопол.
Времетраене: 20.10.-13.11.2014 г.;
- Ръководител на теренно археологическо издирване в площадки за GPR-S кули по
трасето на ж.п. линия София-Пловдив. Времетраене: 28.07.-04.08.2014 г.;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на къснохалколитен укрепен
обект „Аврен-Бобата”. Времетраене: 21.09.-19.10.2014 г.;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на праисторически и
късноантичен обект в УПИ I-1017, „Реконструкция на градски стадион, подобект
Паркинг Север“, гр. Созопол. Времетраене: 14.11.-17.12.2014 г.;
- Заместник-ръководител на археологически разкопки на праисторически солодобивен
център „тел Провадия-Солницата”. Ръководител: проф. д.и.н. Васил Николов.
Времетраене: 05.08.-20.09.2014 г.;
- Член на екипа на спасителни археологически разкопки на раннонеолитно селище
Мурсалево, по трасето на АМ „Струма”. Времетраене: 01.06.-01.07.2014 г.
1.2. Други изследователски теми
- Член съм на проект „Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и
топографско изследване“, договор ДФНИ-К01/0010 от 29 ноември 2012 г.;
- Член съм на проект „Изследване на експлоатация в миналото на ресурсите на
Росенското и Върлибряжкото рудни полета”, по договор между НАИМ-БАН и
Университет Тюбинген “Еберхард Карл“.;
- Член съм на проект „Ранен рудодобив и металургия в източната част на
Средногорската металогенна зона (V хилядолетие пр. Хр. – І хил. сл. Хр.)
Археологически, геологически и геофизични изследвания на следи от древен
рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“, по договор с ФНИ
от декември 2014 г. Ръководител на проекта проф. д.и.н. Васил Николов.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 53 Национална археологическа конференция. Сандански, 26-29.05.2014 г.;
- Участие в Четвърти балкански симпозиум по археометрия, Несебър, 27-30 септември
2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- П. Лещаков. Издирвания на археологически обекти в Медни рид. –Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 653-655. ISSN 1313-0889;
- П. Лещаков, П. Зидаров. Недеструктивно геофизично проучване на праисторически
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обект Гармица, Черноморец. –Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 70-73. ISSN 1313-0889;
- П. Лещаков, И. Лазаренко, Н. Христов, Й. Илиева. Издирвания на археологически
обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 7. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, 599-600. ISSN 1313-0889;
- П. Георгиев, П. Лещаков, И. Лазаренко, Н. Христов, И. Илиев, Й. Илиева. Издирвания
на археологически обекти в община Аврен. –Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 616-618. ISSN 1313-0889;
- В. Николов, К. Бъчваров, П. Лещаков и др. Археологически проучвания на
праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 89-91. ISSN 1313-0889;
- В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков. Пра- и протоисторически обреден
комплекс в м. Хауза край Капитан Андреево, Свиленградско. Трасе на VIA
DIAGONALIS. –Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 68-70.
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 2014 г.
- P. Leshtakov. The early copper metallurgy on the West Black sea coast: Archaeological
evidence on prehistoric exploitation of the Rosen ore field. – In: H. Angelova, M. Özdoğan
(eds.). International conference „Where are the sites? Research, Protection and Management
of
Cultural
Heritage”,
5-8
Dechember
2013,
Ahtopol,
35-54.
http://issuu.com/vasilantonov/docs/conference_proceedings.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участвам 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
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на четири комисии по чл. 158а от ЗКН за приемане на резултати от спасителни
археологически разкопки.
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II.2. СЕКЦИЯ ЗА ТРАКИЙСКА АРХЕОЛОГИЯ
Основно научно направление:
Траките и техните съседи IV-I хил. пр. Хр.
(финансиране от бюджета)
Текущи изследователски задачи:
•
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 – доц. д-р Г. Нехризов.

доц. д-р Милена Тонкова (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване на „Средновековно селище в
землището на с. Джерман, община Дупница“ („Обект № 9” по трасето на АМ „Струма”,
ЛОТ 2, км 334+300 – 334+400), през месец април-май 2014 г. Съвместно с доц. д-р Р.
Георгиева като съръководител. Бяха изцяло проучени 5 шурфа, следи от опробване на
терена за добив на злато или наносен магнетит през XVII–XVIII в. Досега подобни
структури не са засвидетелствани по археологически път. Проучване на керамична пещ
и ями с материали от XI–XII в. По договор между НАИМ-БАН и АПИ.;
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Селище от
късножелязната и римската епоха” (новорегистриран обект (км 23 + 160 – 23 + 510),
ЛОТ 1 по АМ „Марица”. Заместник-ръководител е д-р М. Василева. Бяха проучени ями
и други вкопани структури от късноелинистическата епоха и такива от римската епоха.
Бе получена важна информация за селищната система от този слабо изследван период
по средното течение на Марица. По договор между НАИМ-БАН и АПИ.;
- Ръководител на археологическите проучвания на обект „Многослоен обект от късния
неолит и І хил. пр. Хр. в м. Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови,
Старозагорска област“, финансиран по договор между НАИМ-БАН и МК за 2014 г.
Бяха проведени проучвания в сектори VІІ, ІХ, Х и сондаж ІІІ с цел изясняване на
археологическата среда на откритите преди това жилища, 5 пещи за керамика и яма с
човешки останки.;
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на обект от късножелязната
епоха при с. Овчарци, финансиран по договор с АМ „Марица-Изток“, Раднево.
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Заместник-ръководител е д-р М. Василева. Обектът се проучва за пръв път. Бяха
установени неговите граници, стратиграфия и хронология. Бяха проучени 21 ями от
класическата епоха. Открито е голямо количество амфорна тара, което прави обекта от
голямо значение за изясняване на търговските връзки в района на притоците на
Марица.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на публикация за Актите на международната археологическа
конференция „ 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?”;
- Подготовка на концепция и списък на експонатите (съвместно с проф. Т. Стоянов (СУ
„Св. Климент Охридски”), А. Баралис и Н. Матийо (Музей Лувър, Париж) на изложбата
„L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, която ще се състои
през 2015 г. в Лувъра в Париж.;
- Подготовка на 4 статии и 5 анотации за каталога на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, която ще се състои през 2015 г. в
Лувъра в Париж.;
- Подготовка на два доклада, изнесени на EAA, 20th Annual Meeting, Istanbul, 2014.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие с два доклада на ХХ международна годишна конференция на Европейската
Археологическа асоциация в Истанбул през м. септември 2014 – „Remains of human
sacrifices in pit sanctuaries of the fifth – beginning of the third century BC from Thrace” и „A
fifth century BC ex-voto from the pit-sanctuary of Malko Tranovo in the Thracian lowlands
(South Bulgaria) – Thrace”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- M. Tonkova. Les ateliers artisanaux en Thrace. – Dossiers d’archéologie;
- M. Tonkova. Se vêtir dans la mort: parures et insignes de l’aristocratie odryse. – Dossiers
d’archéologie;
- M. Tonkova, A. Gotsev. Les lieux de culte: sanctuaires de sommets et champs de fosses. –
Dossiers d’archéologie;
- M. Tonkova, A. Bozkova. La circulation des productions grecques: orfèvrerie et céramique.
– Dossiers d’archéologie.
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 2014 г.
- Milena Tonkova. Gold Wreaths from Thrace. – In: V. Sîrbu, R. Stefănescu (eds). “The
Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Age?”. Proceedings of the 12th
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International Congress of Thracology. Târgovişte, 10th-14th september 2013. “Necropolises,
Cult places, Religion, Mythology”. Volume II, 413- 445, Muzeul Brǎilei, Editura Istros,
Braşov, 2013.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- M. Tonkova. Les insignes de l’aristocratie thrace: parure et harnachement. – In: Catalogue
de exposition „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, 2015,
Louvre, Paris;
- M. Tonkova. Les artisans et le transfert des compétences: ateliers fixes et itinérants; Les
techniques du Bronze et l’orfèvrerie en Thrace. – In: Catalogue de exposition „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, 2015, Louvre, Paris;
- М. Тonkova. Varna, tombe à la nikè et l’orfèvrerie. – In: Catalogue de exposition „L’épopée
des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, 2015, Louvre, Paris;
- T. Stoyanov, M. Tonkova. Lеs nécropoles aristocratiques de la vallée de Kazanluk. – In:
Catalogue de exposition „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie”, 2015, Louvre, Paris;
- A. Baralis, M. Tonkova. Les lieux de culte en Thrace. – In: Catalogue de exposition
„L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, 2015, Louvre, Paris;
- Шест анотации: le marteau de Malko Tranovo, le poinçon d’Arbanasi, le poinçon et
l’empreinte de Dragoevo, le poinçon de Yabalkovo, la bague de Ezerovo, la bague de
Brezovo. – In: Catalogue de exposition „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes
archéologiques de Bulgarie”, 2015, Louvre, Paris.
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 НАИМБАН 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 „Кл. Охридски“–
Десислава Любенова и Владислав Живков;
- Лятна практика на 10 бакалаври, магистри и докторанти по време на
археологическите проучвания на археологическите обекти при с. Джерман, общ.
Дупница; при с. Златна ливада, общ. Чирпан; при Халка Бунар, с. Горно Белево,
община Братя Даскалови; и при с. Овчарци, община Раднево.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
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- 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 Теренната комисия при Министерството на културата на РБ;
- Член на комисия по инвентаризация на Репрезентативния фонд на НАМ;
- Член на НЖ на докторантски конкурс за нуждите на СТА;
- Член на приемателна комисия на МК на „Обект № 4” по ОВОС на АМ „Тракия”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Автор (съвместно с проф. Т. Стоянов (СУ „Св. Климент Охридски”), А. Баралис и Н.
Матийо (Музей Лувър, Париж) на актуализирана концепция и списък на експонатите на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, която ще
се състои през 2015 г. в Лувъра в Париж;
- Автор на становище на дисертационния труд на Юлий Емилов Стоянов на тема
„Елинистическа Тракия и латенският свят. Културни контакти и взаимодействия през
ІV–ІI в.”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактор, съвместно с доц. д-р Г. Нехризов на „Проблеми на тракийската култура“, т.
VІІ – Акти на конференцията, проведена през 2013 г. в ИМ „Искра“, гр. Казанлък.
б) В чужбина
- Член на редколегията на „Bulletinum Instrumentum”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор (съвместно с проф. Т. Стоянов) от българска страна на изложбата „L’épopée
des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, през 2015 в музея Лувър,
Париж.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Секция за тракийска археология при НАИМ-БАН.
10. НАГРАДИ
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- Грамота от Министерството на културата за научни резултати от археологическите
проучвания на обект „Халка Бунар“ имащ значим принос в развитието на
археологическата наука и популяризирането на културното наследство на страната.
гл. ас. д-р Маргарит Дамянов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Съръководител на спасителни археологически проучвания в некропола на Аполония
Понтика в м. Харманите, гр. Созопол, ПИ 67800.502.410, януари-март 2014 г., заедно с
доц. д-р К. Панайотова. Проучванията бяха довършителен етап на започналите през
2013 г. проучвания на ПИ 67800.502.413, ПИ 67800.502.414 и ПИ 67800.502.424 от
землището на гр. Созопол. На площ около 400 кв. м бяха проучени 10 гробни
съоръжения от класическия период (V в. пр.Хр.) – ями и два гроба на деца в амфори.
Беше допроучено и голямо струпване от фрагментирани амфори и по-малко други
материали (сметище), отнасящо се към Ранноелинистическата епоха, както и няколко
ями от същия период. В пласта се откриха и материали от РЖЕ, вероятно от нарушени
структури (вероятно жилища);
- Заместник-ръководител на спасителни археологически проучвания в некропола на
Аполония Понтика в м. Калфата/Буджака, гр. Созопол, ПИ 67800.4.303, май-август
2014 г., ръководител – доц. д-р К. Панайотова. На площ около 1,5 дка бяха проучени 46
гробни съоръжения, от които 10 цистови гроба и 8 кремации в урни. Най-ранните
гробове са ями, някои с много големи размери, вкопани в стерилната глина. Бяха
разчистени два прави периболоса, които ограничават от изток античния път през
некропола, няколко полукръгли крепиди с различен градеж, ограждащи могилни
насипи, и други каменни структури. Сред останките от погребални и пост-погребални
ритуали са 24 обредни огнища. В този участък некрополът е функционирал в периода
от втората половина на V в. до първата половина на III в. пр. Хр. В югоизточния край
на парцела бяха засечени зидове от средновековна постройка.;
- Заместник-ръководител на редовни археологически проучвания на храмов комплекс и
архаично селище на о-в Св. Кирик, гр. Созопол, септември-октомври 2014 г.,
ръководител – доц. д-р К. Панайотова. Работата беше съсредоточена в два участъка –
пред сградата на Морското училище и в северната периферия на острова. В първия
участък, кв. H13-I13, бяха проучени останки от архаични жилища, вероятно от два
строителни периода; запазени са цокли от ломени камъни, с богат керамичен материал
от VI в. пр. Хр. Във втория участък културният пласт е сравнително тънък като достига
до вулканичната материкова скала. На няколко места бяха разчистени плочи от местен
варовик, запълващи и изравняващи неравностите на скалата. Поне в един случай може
да се говори за настилка. Беше разчистена и стена от сграда с преизползвани в градежа
архитектурни детайли, която може да се датира най-рано в Ранноелинистическата
епоха. Сред подемния материал има както антични гръцки материали (основно
архаична керамика), така и фрагменти от късноримския и късноантичния период. Беше
проучено и голямо вкопаване, вероятно яма от архаичния период.
1.2. Други изследователски теми
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- 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 монографична публикация на материали от антично светилище на
Деметра (архаичен-елинистически период) на н. Скамни, гр. Созопол.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Участие в ХХ годишна среща на Европейската асоциация на археолозите, Истанбул,
Турция, 10-14 септември 2014 г., с доклад на тема „First Encounters and Further
Developments: Greeks Meeting Thracians on the Western Pontic Coast”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Дамянов. Нови „псевдо-кипърски” амфори от Аполония. – Археология. Т. LIII,
2013, кн. 1,. ISSN: 0324-1203;
- М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в УПИ 67800.6.745
от землището на град Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 279. ISSN 1313-0889;
- М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в античния некропол
на Аполония Понтика в м. Каваци/Солинария, УПИ 67800.8.167 в землището на град
Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 279-280.
ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов. Спасителни археологически проучвания в ПИ
67800.8.975 от землището на град Созопол. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 283. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Храмов комплекс на о-в Св. Кирик. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 257-261. ISSN 13130889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Спасителни археологически проучвания в
античен некропол на Аполония в м. Каваци/Солинария, УПИ 67800.8.136 в землището
на град Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 280283. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в
некропола на Аполония (VI–IV в. пр. Хр.) в кв. Харманите, ПИ 67800.502.413 и ПИ
67800.502.414 от землището на град Созопол. – Археологически открития и разкопки
през 2013 г. София, 2014, 267-270. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в
некропола на Аполония (VI–IV в. пр.Хр.) в кв. Харманите, ПИ 67800.502.410 и ПИ
67800.502.424 от землището на град Созопол. – Археологически открития и разкопки
през 2013 г. София, 2014, 270-273. ISSN 1313-0889;
- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания на
античния некропол на Аполония Понтика в м. Калфата/Буджака (V–III в. пр.Хр.), ПИ
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67800.4.39, град Созопол. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 276-279. 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 2014 г.
- K. Panayotova, M. Damyanov, D. Stoyanova, T. Bogdanova. Apollonia Pontica: The
Archaic Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik. – In: XVIII CIAC: Centro y
periferia en el Mundo Clásico, Merida, 2014.;
- M. Дамянов. Матрицата от Гърчиново (анотация). – В: Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”,
Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- А. Божкова, М. Дамянов. Гръцката колонизация по западния бряг на Понта. – В:
Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- К. Панайотова, М. Дамянов, Д. Стоянова. Светилища и монументална архитектура в
гръцките колонии по Западния Понт. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- К. Панайотова, М. Дамянов, А. Баралис. Некрополът на Аполония. – В: Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”,
Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- M. Damyanov. Greeks and Thracians on the West Pontic Shores: State of Research. – In:
Thracian Archaeology: 30th Anniversary of Thracian Archaeology Department at NIAMBAS.
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 2013 г.”;
- Член на редакционната колегия на сборник „Thracian Archaeology: 30th Anniversary of
Thracian Archaeology Department at NIAM-BAS”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Секцията за тракийска археология, НАИМ-БАН.
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проф. д-р Диана Гергова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни проучвания в Ахтопол, 15 юни - 15 юли 2014 г.
Заместник-ръководител е В. Мутафо. Участват 30 доброволци по програма ЕК
„Младежта в действие”. Осъществени са спасителни проучвания на насипа от
разрушения културен пласт при незаконни строителни дейности на ул. „Черно море”.
Регистрирани са
находки от ранната желязна, елинистическата, римската и
ранновизантийската епоха, от ранното и късното средновековие и съвременния период.
Сред открития нумизматичен материал са две елинистически монети – на Филип Втори
или Одесос от VI–III в. пр. Хр. и на Месамбрия от типа „Глава на Артемида/Атина
Алкидемос” от края на II – началото на I в. пр. Хр., бронзова минима, (края на IV –
средата на V в.), фолис (40 нумии), бронз, на Юстиниан I. Планираното продължаване
на спасителните разкопки на екипа в двора на Гръцкото училище, с участието на
доброволците, не бе осъществено поради създадени пречки на екипа от
административен характер.;
- Ръководител на проучвания на елинистическия некропол в Сборяново, септемвриоктомври 2014 г. Изследването на структурата на Източния некропол на Сборяново и
погребалните практики в неговата южна част бе осъществено чрез геофизични
изследвания, сондажи и разкопки. В проучванията, между 12.09. и 16.10.2014 г.,
участваха геофизици от МГУ, минералози, антрополози, студенти от Карловия
университет по Програма Еразъм, от НБУ по проект на МОН, доброволци. В
обработването на материалите от предишните сезони участваха специалисти от
Университета в Женева, по договор за сътрудничество с НАИМ-БАН. Финансирането
бе от МК - 20000 лв. и от спонсори. Геофизичните изследвания локализираха нови
структури в южната част на некропола, изравнени могили и съоръжения в тях.
Продължи проучването на рова на могила № 30 (голямата Свещарска могила). В
могила № 23 бе открита вкопана гробница със стъпала и две камери. В кръглата камера
бяха открити горели кости, железен канделабър с форма на палма, купа с овъглено
жито, бронзово огледало , златни накити – обеци с лъвски глави, колие , кухи златни,
стъклени и глинени мъниста, железни върхове на копия, бронзови кана и паничка,
сребърна цедка, бронзов позлатен пръстен с изображение на Ерос, култови предмети,
амфори, вносна и тракийска керамика на ръка и колело, от последните десетилетия на
IV в. пр. Хр. В източната периферия бяха открити, на нивото на терена, долните
крайници на човешки скелет. Осъществена бе аварийна консервация.;
- Тракийско светилище при Клептуза, м. Св. пророк Илия, Велинград. Проучванията
през 2014 г. бяха осъществени от 15 юли до 10 септември от проф. Д. Гергова (НАИМБАН) и Ас. Салкин (ИМ-Велинград), с участието на Д. Байраков, 30 доброволци по
програма на ЕК „Младежта в действие”, студенти от НБУ (програма на МОН) и СУ
„Св. Климент Охридски”. Проучванията засегнаха северозападния и източния участък
на теменоса, ограден с широка 2,20 м стена. В западната му стена бе разкрито вградено
през първия етап на функционирането на светилището квадратно помещение. След
разрушаването му заедно с част от стената, тук се развила зона за депониране на
дарове. Проучването на разкрития храм в южната част на теменоса, установи два етапа
в изграждането му. Сградата с вътрешни размери 3 х 3 м. е запълнена с хиляди
фрагменти от ритуално счупвани глинени съдове,преносими олтари, с характерната за
култовата керамика украса, глинени замазки, горели кирпичи, въглени, отделни
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животински кости. На пода са регистрирани над 14, подредени един до друг, глинени
съда. С последния, трети етап от фунционирането на светилището, са свързани
останките от каменни стени и олтар северно от храма. Южно от храма са регистрирани
каменни структури, които предполагат още по-мащабния му териториален обхват.
Изследванията разкриват основните характеристики на един непознат до сега тип
светилище от територията на бесите, функционирало през І хил. пр. Хр.;
- Могилата при с. Старо Железаре, община Хисаря. Във връзка с проекта на Фондация
„Да спасим кромлеха в Старо Железаре” за експониране на разкритите структури в
Чолакова могила, община Хисаря, през ноември 2014 г. на могилата бе направено
геодезично заснемане и геофизично проучване, финансирано от Фондацията, от екип
под ръководството на гл. ас. Кр. Цанков.
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:
- Сливен, Дни на българската наука, 24-25 март 2014 г. В чест на 145-годишнината на
Българската Академия на Науките. Участие с доклад на тема „Селищната могила при с.
Дядово, Новозагорско. Българо-холандско-японско сътрудничество (1977-2013 г.).
Научни открития, социализация на знанията, ресурс за устойчиво развитие.”;
- Ахтопол, Черноморска Странджа, конференция, май 2014 г. „Успешни модели на
опазване и социализиране на културното наследство”. Участие с доклад на тема
„Старините на България – опазване и устойчиво развитие. Четири знакови примери за
модели на успехи и провали”.;
- Несебър, Международна конференция по археометрия, септември 2014 г. Участие с
доклад на тема „Archaeometric contributions to the interpretation of tumulus 27 of the Royal
Getic necropolis at the Sboryanovo National Reserve” (съвместно с N.Timeva, B. Galabova,
D. Kostov, Pl. Bonev).;
- Разград, Културният туризъм в Североизточна България, юни 2014 г.. Участие с
доклад на тема „Проблемите на Сборяново”.;
- София, БАН, 29.09.2014 г., дискусия „Дневният ред на България”. Национални цели и
приоритети в туризма, изказване.;
- Участие в дискусия „Проблеми на опазването на праисторическото наследство”
(водещ). Галерия „Credo Bonum”, 5 юни 2014 г.
- Участие в дискусия „Наследството на траките” (водещ). Галерия „Credo Bonum”,
август 2014 г.
б) В чужбина:
- International Conference of the Ancient Roads, San Marino, 16-17 April 2014. Участие с
доклад на тема „Amber in Thrace. Context, Provenance and cultural interpretation of amber
on the territory of Bulgaria”.;
- 17th Congress of UISPP, Burgos, Испания, септември 2014 г. Участие с два доклада –
„Thracian archaeology in Bulgaria. Revolution in the Investigations and in the Knowledge
about the Thracians” и „Greek imports in the Southern Group of tumuli of the Eastern Royal
necropolis in the Sboryanovo reserve( 4th-3rd c. BC)”.;
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- ЛОИА-Ермитаж. Санкт Петербург, Русия, април 2014 г. Участие с доклад на тема
„Проучвания на елинитическите некрополи на гетското средище в Сборяново.”
National MusIeum of Ireland – ArchaNational Museum of Ireland –
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Гергова. Приноси към сакралната архитектура на бесите в светлината на
изследванията в района на Велинград. – История. Кн. 5, 2014, 556-569. ISSN 0861-3710;
- Д. Гергова. Проучвания на три могили от южната група на Източния могилен
некропол в Сборяново. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 179-182. ISSN 1313-0889;
- Д. Гергова. Проучвания на Голямата свещарска могила. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 183-185. ISSN 1313-0889;
- Д. Гергова, Я. Иванов, Г. Радославова, Ст. Савова. Спасителни археологически
проучвания в ПИ 00878.501.42 и ПИ 00878.501.497 в гр. Ахтопол, община Царево. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 300-302. ISSN 13130889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници:
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014г.
- E. Tarassova, M. Tarassov, D. Gergova, E. Tacheva. Phase and chemical composition of
ancient Thracian pigments from Bulgaria: the cases from tumulus № 21, Eastern Necropolis
of Sboryanovo National Reserve and from Shushmanets tomb-temple. – In: XX Congress of
the Carpathian Balkan Geological Association,Tirana, Albania, 24-26 September 2014.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- D. Gergova. Amber in Thrace. Context, Provenance and cultural interpretation of amber on
the territory of Bulgaria. – In: Proceedings of the International Conference of the Ancient
Roads. San Marino.;
- D. Gergova. Thracian archaeology in Bulgaria. Revolution in the Investigations and in the
knowledge about the Thracians . - Journal of Environmental Science and Engineering;
- D. Gergova. Greek imports in the Southern Group of tumuli of the Eastern Royal necropolis
in the Sboryanovo reserve (4th-3rd c. BC). – In: Proceedings of the 16th Congress of UISPP,
Burgos;
- Д. Гергова. Свещарският некропол. – В: „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes
archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Гергова. Златните зарове от Голямата Свещарска могила. – В: „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Гергова. Анотации. – В: „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.
2.2.2. У нас
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2.2.2.1 Излезли от печат
- Д. Гергова. Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Българо-холандскояпонско сътрудничество (1977-2013). Научни открития, социализация на знанията,
ресурс за устойчиво развитие. – В: Дни на българската наука. В чест на 145годишнината на Българската Академия на Науките. София, 2014.;
- E. Tarassova, M. Tarassov, A. Pavlov, D. Gergova, E. Tacheva. SEM study of ancient
Thracian pigments from Bulgaria: the cases from the Sboryanovo National Reserve.
Bulgarian Geological Society, National Conference with International Participation
“GEOSCIENCES 2013”.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.2. Статии във вестницци и популярни списания
- Д. Гергова. Старините на България. Опазване и устойчиво развитие. Четири знакови
примери за модели на успехи и провали. – Будител. Юли-септември 2014, 59-70.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- „Сборяново – некрополи и територия”. Проект на НАИМ-БАН и Университета в
Женева. Ръководител проф. Д. Гергова. Осъществен е първият етап от работата по
проекта, предвиждащ обработка, анализи и документация на материали от по-ранни
изследвания в резервата.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- World Archaeological Congress, координатор за Централна и Източна Европа;
- International commission of Burial Archaeology-Braila;
- ICOMOS – България, член на управителния съвет;
- UISPP, член.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Докторанти:
- Изабела Внучек. Държавен универститет – Жешув. Тема: „Ранната желязна епоха в
Североизточна Тракия”.
4.1.2. Ръководство на лятна практика на студенти:
- Ахтопол – лятна практика на студенти от Полша, Чехия, доброволци по проект на ЕК
„Младежка в действие”, НБУ, СУ „Св. Кл. Охридски”;
- Велинград – лятна практика на студенти от Полша, Чехия, доброволци по проект на
ЕК „Младежка в действие”, НБУ, СУ „Св. Кл. Охридски”;
- Сборяново – лятна школа по тракийска археология. Студенти от Чехия, НБУ, СУ „Св.
Кл. Охридски”.
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4.2. Лекции в чужди университети
- Държавен университет –Жешув, Полша. 210 часа. „Археология на България”. Гостпрофесор
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензент на докторския труд „Сравнителни изследвания върху животински костен
материал от праисторическата „Азмашка” селищна могила край град Стара Загора”, на
Д. Костов – „Тракийски университет”, гр. Ст. Загора;
- Рецензент на изследването „Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w
miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27”;
- Рецензент към ЮНЕСКО на номинирани проекти;
- Рецензент на проекти към ФНИ-МОН;
- Експерт към дело за разрушена могила към Пловдивската прокуратура.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) у нас
- „Сборник в памет на P. Катинчаров”;
- Сп. „Проблеми на изкуството”.
б) в чужбина
- Сп. „Istros”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Радио „София” – научен редактор на предаването „История на изкуството за деца”,
Програма „Христо Ботев”;
- TBS (Tokyo Broadcasting Company), филм за откритията в Сборяново през 2014 г. за
03.01.2015 г.;
- Около 50 материала – интервюта, статии и др., за „National Geographic”, „Faktor.bg”,
„News 7”, „GEOMEDIA magazin”, „168 часа”, „Стандарт”, БНТ, TBS, българска преса и
медии.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изложба „Познанието на най-древната цивилизация”. Галерия „Credo Bonum”.;
- Изложба „Планината и вярата на Орфей”. Галерия „Credo Bonum”, 17.07-14.09.2014 г.;
- Изложба „Ранното християнство в Родопите”. Галерия „Credo Bonum”, 19.12.201425.01.2015 г.;
- Изложба. „Проучвания в Ахтопол”, Фондация „Черноморска Странджа”. Ахтопол,
май-юли 2014 г.;
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- Фотоизложба „Археологическото наследство на България”, Български културен
институт-Варшава.
10. НАГРАДИ
- Наградата на „Мото Пфое” на проекта на Фондация „Да спасим кромлеха в Старо
Железаре” (ръководител на археологическите изследвания).
доц. д-р Христо Попов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие като заместник-ръководител на спасително археологическо на „Обект № 3”,
ЛОТ 1 на АМ „Марица”, землище на с. Великан, община Димитровград, с ръководител
гл. ас. д-р В. Кацарова и заместник-ръководител гл. ас. д-р Марио Иванов.
Спасителните археологически разкопки на „Обект № 3”, ЛОТ 1 на АМ „Марица” се
проведоха в периода май-начало на август 2014 г. в изпълнение на Договор Д26/30.04.2014 г. между НАИМ-БАН и АПИ. Обектът обхваща 140 линейни метра от
трасето на бъдещата магистрала между км 23+630 и км 23+770. Общата площ, за
археологическо проучване бе 5 600 кв. м. В резултат на спасителните разкопки се
установи наличието на археологически структури от два основни хронологически
периода – късножелязна епоха (V–III в. пр. Хр.) и възрожденска епоха (XIX в.). От
времето на късножелязната епоха (V–III в. пр. Хр.) са разкрити и документирани едно
полувкопано жилище и няколко ями. Възрожденският период бе значително по-добре
представен. Открити са основите на 6 различни сгради, една пещ за строителна
керамика, кладенец, трасе на водопровод, каменни площадки и ями. Датировката на
всички тези материали не излиза извън границите на XIX в. Разкритият на „Обект № 3”
архитектурен и стопански комплекс би могъл да се идентифицира с голяма доза
сигурност като чифлик от времето на Възраждането. Археологическите данни сочат, че
той е бил опожарен и изоставен по време на Априлското възстание през 1876 г. При
проучванията са открити и находки и материали от други епохи – халколит, ранна
бронзова епоха, римска епоха, но те са без сигурни контексти. Синхронни на тях
археологически структури не са фиксирани.;
- Научен ръководител, редовни археологически проучвания на обект „Антични
рудници” при с. Седефче, община Момчилград. Времетраене на проучването –
октомври - начало на ноември 2014 г. Заместник-ръководител – гл. ас. д-р Руслан
Стойчев, ИИИзк-БАН. Финансиране: НАИМ-БАН по договор с Министерство на
културата. Проучванията бяха осъществени в два сектора. Разкритите структури са
свързани с производствени комплекси, функционирали на територията на античните
рудници. В Сектор І бяха проучени останки от пещ за строителна керамика и
прилежащи работни площадки, свързани с нея. Геофизическите проучвания показват,
че в района на Сектор І съществуват останки от многобройни производствени
съоръжения и постройки, свързани с тях. На този етап от проучването в този сектор
може да се предполага същестуването не само на керамични (за строителна керамика),
но и на металургични пещи, отнасящи се към различни етапи от преработка на
добивана в рудниците полиметална руда. В Сектор І бе открито огромно количество
технологична керамика (тухли, керемиди), свързано с конструкцията на пещта, както и
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артефакти, свързани с прилежащите структури – навеси, ями и пр. В Сектор ІІ бяха
сондажно проучени части от халда с натрупан технологичен отпадък от рударска и
металургична дейност. В сондажи №№ 2 и 3 на този сектор бяха открити многобройни
фрагменти от глинени сопла (накрайници за духала за мехове, използвани при
подаването на въздух в металургични пещи) и шлака от металургична дейност. Общата
хронология на проучваните през кампания 2014 г. структури се отнася към периода на
късната античност – V–VІ в. сл. Хр.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Конференция „Древна Тракия през І хил. пр. Хр. – икономика, политика, общество,
култура”, София 26-27.11.2014 г. Участие, съвместно с Пламен Георгиев, с доклад на
тема „Сравнителен анализ на селищната структура от ранножелязната епоха за
районите на Източните Родопи и средното течение на Марица и Тунджа”.;
- Участие, Национална археологическа конференция, гр. Сандански, 30-31.05.2014 г.,
съвместно с доц. д-р Красимир Ников, с доклад на тема „Спасително проучване на
златодобивен рудник от късната бронзова и ранната желязна епохи на Ада тепе край
Крумовград 2010-2013 г. Обхват, методика и основни резултати.”.
б) В чужбина
- Международна конференция, посветена на 50-години от създаването на поредицата
„Prähistorische Bronzefunde: 50 Jahre Prähistorische Bronzefunde. Bilanz und Perspektiven”,
Mainz, Deutschland, 24.09.-26.09.2014. Участие с пленарен доклад „Ada Tepe
(Südostrhodopen, Bulgarian). Erstes spätbronzezeitliches Goldbergwerk in Europa”;
- ХХ среща на Европейската асоциация на археолозите, Истанбул, Турция, 1014.09.2014. Секция T01S010 „Archaeology Across Past and Present Borders: Fragmentation,
Transformation and Connectivity in the North Aegean and the Balkans During the Late
Bronze”. Участие, съвместно с доц. д-р Красимир Ников, с доклад „Ada tepe in the
Context of the Problematic of the Row Material Long-Distance Trade and the Eastern BalkanAegean Intra-regional Contacts in the Late Bronze Age”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014г.
- H. Popov, Z. Tsintsov, A. Jockenhövel, P. Georgiev. Feuersetzen beim Abbau der
goldhaltigen Quarzgänge im spätbronzezeitlichen Goldbergwerk auf dem Ada Tepe,
Südbulgarien. – In: Experimentelle Archäologie in Europa. Bilanz 2014, Heft 13, 2014, 2744. ISBN 978-3-944255-02-6;
- Е. Tscherkezova, H. Popov, A. Jockenhövel. – LiDAR-Daten zur Unterstützung der
montanarchäologischen Untersuchungen am spätbronzezeitlichen Goldbergwerk Ada Tepe
(Rhodopen/Südostbulgarien). – In: ArchaeoMontan 2013, Arbeits- und Forschungsberichte
zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Beiheft 28, 2014, 209-222. ISBN 978-3-943770-14-8.
ISSN 0138-4546.
2.1.3. Български
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2014г.
- 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”. – In: Archaeologia
Bulgarica. 2014, 1, 95-104. ISSN 1310-9537.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Х. Попов, К. Ников. Спасителни археологически проучвания на златодобивен рудник
от късната бронзова Ада тепе, община Крумовград. – Археологически открития и
разкопки през 2013. София, 2014, 118-121. ISSN 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Сключено 7-годишно споразумение между НАИМ-БАН и OREA при Австрийската
академия на науките за създаване на съвместни международни научни проекти в
областта на археологията на Югоизточна Европа, Егея и Средиземноморието през
бронзовата епоха.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 05.04.2014 г., лекция на тема:
„Монтанархеологически проучвания в Източните Родопи. Ада тепе”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научно ръководство на докторант Станислав Илиев, Катедра „Археология”, СУ „Св.
Климент Охридски”.
4.2. Лекции в чужди университети
- OREA Wien, Österreich, 12.11.2014 г., лекция на тема „Ada Tepe (Südostrhodopen,
Bulgarian). Erstes spätbronzezeitliches Goldbergwerk in Europa. Bilanz und Perspektiven”
(съвместно с доц. д-р Красимир Ников и проф. д-р А. Йокенхьофел).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
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- Становище за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на Юлий
Стоянов, за дисертационен труд на тема „Елинистическа Тракия и латенският свят.
Културни контакти и взаимоотношения през ІV–І в. пр.Хр.”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- член на редакционната колегия на сп. „Археология”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник-директор на НАИМ-БАН (от декември 2014 г.).
доц. д-р Анелия Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 12” по трасето на
АМ „Струма”, ЛОТ 2, км 343+400 – 343+510, м. април, юни 2014 г.;
- Ръководител на археологическо проучване на обект в поземлен имот 9047, ул.
„Крайбрежна”, в Археологически резерват „Старинен град Несебър” – м. октомври
2014 г.;
- Ръководител на археологическо проучване на обект в поземлен имот УПИ ІІ, кв. 1, в
Археологически резерват „Старинен град Несебър” – м. септември 2014 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад на национална археологическа конференция в гр. Сандански, май
2014 г., на тема „Жилищна архитектура в Несебър. Нови археологически
свидетелства“;
- Участие с доклад на тема „Гърци и траки в Месамбрия Понтика и нейната територия“
на тематична конференция „Древна Тракия през I хил. пр. Хр.: икономика, политика,
общество, култура“, София, ноември 2014 г.;
- Участие с доклад на тема „Луксозната керамика в Тракия – социални и обредни
аспекти“ на тематична конференция „Археология на властта“, София, ноември 2014 г.;
- Публична лекция в НБУ на тема „Керамични комплекси в Тракия от архаичната и
класическата епоха“ – декември 2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- А. Божкова, П. Кияшкина. Бронзова погребална хидрия от Несебър. – Археология. Т.
LIV/2, 2013, 22-30;
- А. Божкова. Чаша с релефна и West slope украса от некропола на Месамбрия Понтика.
– Археология. Т. LIV/2, 2013, 123-128;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Археологическо проучване в поземлен имот № 9047, кв.
18А, разположен на северния бряг на стария Несебър, ул. „Крайбрежна”. –
Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 222-224;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Редовно археологическо проучване на археологически
комплекс при Западна порта – северозападен сектор в стария Несебър, УПИ II, кв. 1 по
плана на град Несебър. – Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014,
224-226;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Теренно археологическо проучване в границите на имот
УПИ VII-8, кв. 20 по плана на град Несебър, в АР „Старинен град Несебър“. –
Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 226-229;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Археологическо наблюдение при извършване на
геологически сондажи в рамките на проект „Реставрация на църква „Св. Йоан
Алитургетос”, град Несебър. – Археологически открития и разкопки през 2013. София,
2014, 229-230;
- Ж. Узунов, П. Лещаков, А. Божкова, П. Кияшкина, П. Делев, И. Карайотов, Я.
Мутафчиева, И. Киров. Издирвания на археологически обекти в общини Несебър и
Поморие. – Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 650-653;
- А. Божкова, Н. Тодорова. Археологическо наблюдение на обект „Градището“, с.
Долно Дряново, община Гърмен. – Археологически открития и разкопки през 2013.
София, 2014, 668-669.
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- A. Bozkova. West Slope Pottery from Mesambria Pontike. – In: P. Guldager Bilde, M. L.
Lawall (eds.). „Pottery, Peoples and Places. Study and Interpretation of Late Hellenistic
Pottery”. Aarhus University Press, 2014, 199-214.
2.1.1.2. Приети за печат през 2014
- A. Bozkova, P, Kijashkina. Разкопките на една дорийска апойкия: Месамбрия. – Dossier
d’Archéologie;
- M. Tonkova, A. bozkova. La circulation des productions grecques: orfèvrerie et céramique.
– Dossier d’Archéologie;
- А. Божкова, М. Дамянов. Гръцката колонизация по западния бряг на Понта. – Каталог
на изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей
Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- А. Божкова, К. Ников. Les céramiques: importation, production, usage. – Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей
Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- А. Божкова, П. Кияшкина. Некрополът на Месамбрия Понтика. – Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей
Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
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- А. Божкова, П. Кияшкина. Урбанизъм и градска архитектура в Месамбрия Понтика. –
Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- А. Божкова, П. Кияшкина – гроб № 442 от некропола на Месамбрия Понтика. –
Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- А. Божкова, П. Кияшкина. 4 анотации – Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководител на един редовен докторант в секцията за тракийска археология в НАИМБАН и един редовен докторант в катедра „Археология“ в СУ „Св. Климент Охридски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ-БАН;
- Участие в комисия за определяне на изпълнител по ЗОП за консервация и реставрация
на дворец „Евксиновград“ към Министерски съвет - м. февруари-март 2014 г.;
- Член на комисия за провеждане на кандидат-докторантски изпит за нуждите на секция
по тракийска археология в НАИМ-БАН.
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 спасителни археологически разкопки на „Обект № 9” по
трасето на „Междусистемна газова връзка България-Сърбия”;
- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на надгробна могила в
рудник „Трояново-2”, землище на с. Трояново, община Раднево;
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- Научен ръководител на спасителни археологически разкопки на УПИ ХХI-161 в гр.
Созопол;
- Научен консултант на археологически разкопки на некропол от КБЕ в с. Балей,
община Брегово.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка за печат на монографията „The Late Bronze Age Site at Baley, North-West
Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ст. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Археологически проучвания в апсидата на
епископска базилика в град Сандански. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 135-136. ISSN 1313-0889;
- Ст. Александров, Ф. Филипова, И. Цветков, Н. Казашки. Издирвания на
археологически обекти в концесионна площ „Чуката“, с. Киреево, община Макреш. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 591-592. ISSN 13130889;
- Ст. Александров, А. Гоцев, К. Чукалев. Издирвания на археологически обекти по
трасето на „Междусистемна газова връзка България-Сърбия”. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 623-625. 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 2014 г.
- A. Stefan, T. Hristova, G. Ivanov. Stratigraphic Sequence and Archaeological Complexes of
the Late Bronze Age Baley Settlement (North-West Bulgaria). – Oltenia. Studii şi comunicări.
Arheologie-istorie. Vol. XVIII-XIX / 2011-2012, 60-73.
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”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 60 часа.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
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- Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 1 докторант.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ-БАН.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни
- Рецензия за Археологически институт-Белград на монографията на Александар
Капуран, Александар Булатовић и Игор Јовановић „Бор и Мајданпек, културна
стратиграфија праисторијских локалитета између Ђердапа и Црног Тимока“.
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
- Ръководител на редовни археологически разкопки в „Емпорион Пистирос”, община
Септември. Разрешение за теренно археологическо проучване № 157/23.04.2014 г.
Продължи работата в отделни сектори на територията на обекта. Работиха 2 български
експедиции в периода юни-септември 2014 г. В централната част на обекта продължи
работата по проучването на пластовете в дълбочина с цел достигане на стерилен пласт.
Бе почистен и профилът на възвишението с триангулачната точка – участък, който не е
пострадал от модерни дейности. В пространството на югоизток от източната порта
продължи работата по проучване на археологическите структури и ситуации в
дълбочина с цел изясняване вертикалната стратиграфия на обекта. Финансиране на
разкопките: от НАИМ-БАН по проект с Министерство на Културата, Договор №
871/31.07.2014; Договор за съвместна дейност и реализиране на полево училище с
Фондация „Балканско Наследство”.;
- Ръководител на спасителни археологически проучвания на обект по АМ „Струма”,
ЛОТ 2 (км 344+150 до 344+450), разположен в м. Турската воденица - юг, в землището
на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил. Проучванията се проведоха
през м. април-май 2014 г. (Разрешение за спасително археологическо проучване №
48/17.03.2014 г.). Заложените сондажи, които обхващат площ от 10% от цялата
територия на обекта показаха, че се касае за селищна структура от РБЕ, макар че
спорадично се откриват археологически материали и от други епохи.;
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- Ръководител на спасителни археологически проучвания на обект по трасето на
газопровод за Р Сърбия. „Междусистемната газова връзка България-Сърбия”. Обектът е
разположен в м. Метилявец, землище на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област (Км от 21+700 до 22+275). Разрешение за спасително археологическо проучване
№343/04.08. 2014 г. Спасителните археологически проучвания бяха проведени през м.
септември и октомври 2014 г. По време на проучванията се разкриха археологически
материали пръснати по цялата територия на обекта, без връзка с изявени
археологически структури. Локализирани бяха две зони с повишена концентрация на
археологически материали, които се отнасят съм КБЕ. Предстои цялостното им
проучване.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на археологическите проучвания във връзка със съвместен проект между
НАИМ-БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград „Мегалитната култура в Древна
Тракия”;
- Работа по обработка на археологическите материали и подготовка на публикация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международен научен семинар „Дионис в Тракия. Мегалитната култура в
Древна Тракия” 26-29.08.2014 г., Златоград, с доклад на тема „Тракийски мегалитни
светилища в Западни Родопи. Археологически аспекти” (на английски език).
б) В чужбина
- Участие в International Colloquium „Residential Centres (dava, emporium, oppidum,
hilfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe”, Buzău (Romania), 23-26
October 2014, с доклад на тема „Emporion Pistiros and Organization of its Space”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014г.
- A. Gotzev. First Millennium BC Thracian Settlement Archaeology of in the Upper Maritsa
Region and Its Adjacent Areas. – In: C. Schuster et al. (eds.). „The Thracians and their
Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Settlements, Fortresses, Artifacts”. Volume I.
Proceedings of the 12th International Congress of Thracology. Târgovişte, 2014, 169-182,
ISBN 978-606-537-208-5.
2.1.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- A. Gotzev A, V. Petrova. Emporion Pistiros and organization of its space. – In: Proceedings
of the International Colloquium „Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hilfort,
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polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe”, Buzău (Romania), 23-26 October
2014.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ст. Александров, А. Гоцев, К. Чукалев. Издирвания на археологически обекти по
трасето на „Междусистемна газова връзка България-Сърбия”. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 623-625. ISSN 1313-0889;
- А. Гоцев, В. Петрова. Eмпорион Пистирос. Археологически проучвания в кв. Б23, кв.
Б24, кв. Б'3 и кв. Б'4. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
144-146. 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 2014 г.
- Z. Archibald, J. Bouzek, A. Gotzev. Pistiros, fonctionnement interne de l’emporion
(urbanisme, zones d’artisanat). – Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes
archéologiques
de
Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, априлюни 2015 г.;
- М. Тонкова, А. Гоцев Тракийски култови центрове. – Dossier d’Archeéologie.
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
симестър на 2014/2015 година – 30 ч.;
- Курс лекции „Тракийска археология - Бронзова епоха” в ЮЗУ „Неофит Рилски”
есенен симестър на 2014/2015 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-БАН. Преминала успешно
вътрешно обсъждане на дисертационния труд и с открита процедура за официално
защита на работата.;
- Пламен Георгиев, „Проблеми на селищна система през къснобронзовата и
ранножелязната епоха в по средните течения на Марица и Тунджа”. Редовен докторант
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към НАИМ-БАН. Представени резултати от работата по дисертацията. Отчислен със
право на защита.
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 2014 г. на обект
„Емпорион Пистирос”. Лекции и семинари в рамките на школата: „Урбанизацията в
Древна Тракия”, 1 лекция, 2 часа.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Ръководител на отдел „Археология” в Университетски научно-изследователски
център за Древни Европейски и Източно Средиземноморски култури към ЮЗУ
„Неофит Рилски”, Благоевград, ръководител д.н.к. д.н. Васил Марков, ЮЗУ „Неофит
Рилски”;
- Участие във междуведомствени комисии със заповед на Министъра на културата:
посещение на нарушен археологически обект и протокол с предложение за проучването
му, разположен в землището на гр. Стрелча, област Пазарджик . м. септември 2014 г.;
посещение на нарушен археологически обект и протокол с предложение за проучването
му, с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик; приемане на етап от работата
при проучването на Античния форум, гр. Пловдив (ръководител Елена Кесякова, АМПловдив); разглеждане на проект за реставрация и консервация на археологически
паметници на Небет тепе, гр. Пловдив; посещение на нарушен археологически обект и
протокол с предложение за проучването му в рамките на Археологически резерват, гр.
Пловдив; посещение на нарушен археологически обект-надгробна могила и протокол с
експертна оценка, с. Поповица, община Садово, област Пловдив.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензент на дисертация за получаване на степен „Доктор”.

доц. д-р Георги Нехризов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни разкопки на „Обект № 35” по трасето на ж.п.
линията Пловдив – Свиленград, намиращ се в землището на с. Бисер, община
Харманли – април 2014 г. Проучени са отчасти разрушени при строителните работи
негативни структури от РБЕ. Вероятно по южния склон на слабо изявено възвишение
са били оформени два концентрични рова. В два сондажа са разкрити деструкции от
постройки от РЖЕ. Финансиране: ДП „НКЖИ” по договор с НАИМ-БАН (към проект
на НАИМ-БАН „Спасителни археологически проучвания по трасето на железопътната
линия Пловдив – Свиленград”).;
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- Научен ръководител на спасителни разкопки на „Обект № 36” по трасето на ж.п.
линията Пловдив – Свиленград, намиращ се в землището на с. Бисер, община
Харманли – март-април 2014 г. Проучени са над 20 ями, от които една от ІV в. пр. Хр.,
две от римската епоха, а останалите от средновековието. Разкрити са постройка и пещ
от римската епоха, както и следи от разрушен при отнемане на хумуса средновековен
некропол. Финансиране: ДП „НКЖИ” по договор с НАИМ-БАН (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, община Любимец – юли-август 2014 г.
Работи се в три сектора на обекта – северен, централен и западен. В северния и
централния сектор бяха разкрити и проучени структури от РЖЕ. През тази година
започна проучването на западния сектор на обекта, където беше разкрит участък от
средновековната крепостна стена. Финансиране: 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 2014 г. Изследвани са 7.2 кв. км в землищата на
6 населени места. Локализирани и подробно документирани са 15 обекта.
Финансиране: ИМ „Искра”, Казанлък (към проект на НАИМ-БАН „Археологическа
карта на България”).;
- Научен ръководител на археологическо наблюдение на строителните работи в обсега
на „Обекти №№ 4 и 5” при Пазарджик по трасето на ж.п. линията Пловдив – Септември
– юни-ноември 2014 г. Проследен е процесът на строителство от „отнемане на хумус”
до завършване на изкопните работи. Не са регистрирани археологически структури и
теренът е освободен за строителство. Финансиране: ДП „НКЖИ” по договор с НАИМБАН (към проект на НАИМ-БАН „Спасителни археологически проучвания по трасето
на железопътната линия Септември – Пловдив”).
1.2 Други изследователски теми
- Ръководство и администриране на дейностите по „Археологическа карта нa България”
като национален администратор. Контрол върху попълването на база данни АКБ,
регламентиране на достъпа на ползвателите, изготвяне на справки за нуждите на
ведомства, 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 „Спасителни археологически проучвания по трасето на
газопровод „Южен поток” като част от изпълнението на договор между „Южен поток
България”АД и НАИМ-БАН. Провеждане на срещи за уточняване на параметрите на
дейностите по спасителни проучвания по трасето на газопровода и сключване на
договор.;
- Координатор на проект „Спасителни археологически проучвания по трасето на
железопътната линия Пловдив – Свиленград”.;
- Координатор на проект „Археологическо наблюдение и спасителни разкопки при
модернизацията на железопътната линия в участък Септември-Пловдив“.;
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- 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
- Кръгла маса „Културно историческо наследство, влияние на науката и образованието
върху социално-икономическото развитие на град Сливен и Сливенския регион. В чест
на 145-годишнината на БАН – 24-25.03.2014 г. с доклад „Археологическа карта на
България – история, достижения и проблеми”.;
- Осма научна конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура” –
Казанлък, 29-30.08.2014 г. с доклад „Нови данни за селищното развитие в
Казанлъшката котловина през първо хилядолетие пр. Хр.”.
б) В чужбина
- II. Uluslararası Keşan Tarih Sempozyumu 7-8.11.2014 Keshan, Turkey с доклад на тема
„The Thracian Megalithic Culture in the Eastern Rhodopes. Problems of Investigations”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- M. Sikora, M. L. Carpenter, A. Moreno-Estrada, B. M. Henn, P. A. Underhill, F. SanchezQuinto, I. Zara, M. Pitzalis, C. Sidore, F. Busonero, A. Maschio, A. Angius, Ch. Jones, J.
Mendoza-Revilla, G. Nekhrizov, D. Dimitrova, N. Theodossiev, T. T. Harkins, A. Keller, F.
Maixner, A. Zink, G. Abecasis, S. Sanna, F. Cucca, C. D. Bustamante. Population genomic
analysis of ancient and modern genomes yields new insights into the genetic ancestry of the
Tyrolean Iceman and the genetic structure of Europeл – PLoS Genet. Vol. 10, No. 5. (8 May
2014), e1004353, doi:10.1371/journal.pgen.1004353 ISSN 1553-7390.
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
-G. Nekhrizov, D. Agre. Les premières tombes Thraces: les tombes rupestres et dolmens à
Rhodopes de l’est, Sakar et Strandzha – Dossiers d’archéologie, 2015.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Г. Нехризов. Археологическо наблюдение при реконструкцията на ж.п. линията
Харманли – Свиленград и обекти 22 и 33. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 678-679. ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Н. Иванова. Скален комплекс Глухите
камъни. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 130-133.
ISSN 1313-0889;
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- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Н. Кечева. Издирване на археологически обекти в
Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 644-645. ISSN 1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова. Скален комплекс Глухите
камъни (предварително съобщение). – В: „България в световното културно наследство”.
Материали от третата национална конференция по история, археология и културен
туризъм пътуване към България – Шумен, 17-19.05. 2012 г., Шумен, 2014, 130-142.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- З. Кръстева, Г. Нехризов. Есхарите в надгробната могила със зидана гробница при с.
Бузовград. – Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т. VІІ, Велико Търново,
2014.
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 2014 г.
- Г. Нехризов. Археологическа карта на България – история, достижения и проблеми. –
В: Сборник доклади в дните на българската наука, Сливен, 2014, 15-41. ISSN 05621852.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Координатор на проект ARIADNE (Международен проект, финансиран по Седма
рамкова програма – INFRA-2012-1.1.3.: Archaeological Research Infrastructure for
Archaeological Dataset Networking in Europe).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Лятна практика за 3 месеца на 6 студенти по археология от СУ “Св. Кл. Охридски”.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Юлия Димитрова, докторант в НАИМ-БАН, тема „Мегалитната култура в Източните
Родопи”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. 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;
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- Изготвяне на експертни оценки за опазване на културното наследство като експерт по
ОВОС.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на изданието „Археологически открития и разкопки
през 2013 г.”;
- Член на редакционната колегия на „Be-JA”, (Българско е-списание за археология,
издание на Асоциацията на българските археолози);
- Член на редакционната колегия на изданието „Проблеми и изследвания на
тракийската култура”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта за национални и местни медии за резултатите от археологическите
проучвания и АКБ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изложбата „Българска археология 2014” в НАИМ-БАН с постер „Скален
комплекс „Глухите камъни”.;
- Координатор по археология по проект „Обща идентичност, обща история” изпълняван
от РИМ-Хасково в партньорство с Областна дирекция по култура и туризъм
Къркларели със задача организиране и подредба на постоянната експозиция в отдел
„Археология” на РИМ-Хасково.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Като член на Управителния съвет на „Асоциацията на българските археолози
участвам” в работата на организацията и подготовката на документите й;
- Изготвени 48 справки от АИС „АКБ” за научни изследвания и по искане на общини,
РПУ и прокуратура;
- Приети и оценени 804 изготвени регистрационни карти за АИС „АКБ” през 2013 и
2014 г.;
- Подготвени отговори на 21 писма и 3 становища на НАИМ-БАН до държавни
институции и физически лица;
- Като координатор на проект „Спасителни археологически проучвания по трасето на
газопровод „Южен поток” като част от изпълнението на договор между „Южен поток
България”АД и НАИМ-БАН, участвах в редица срещи за уточняване на параметрите на
дейностите по спасителни проучвания по трасето на газопровода и сключване на
договор. Подготвих документация, план-сметки и договори за провеждане на
спасителни разкопки на 19 археологически обекта по трасето на газопровод „Южен
поток”.;
- Като координатор на проект „Спасителни археологически проучвания по трасето на
железопътната линия Пловдив – Свиленград” подготвих договори и план-сметки за
спасителни проучвания на обекти № 15 при с. Константиново, № 16 и №20 при
Симеоновград, № 32 при с. Нова Надежда и № 34 при с. Преславец и подпомогнах
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провеждането им. Подготвих план-сметки и договори за провеждане на археологическо
наблюдение на обекти №№ 17, 21 и 23, както и по трасето в участък Симеоновград –
Харманли.м
- Като координатор на проект „Археологическо наблюдение и спасителни разкопки при
модернизацията на железопътната линия в участък Септември-Пловдив“, подготвих
план-сметки и договори за провеждане на археологическо наблюдение на обекти №№
1, 3, 4, 5 и 8 и по трасето в участък Септември-Пловдив.м
- Като член на комисията за инфраструктурни проекти към НАИМ-БАН участвах в
подготовката на спасителните проучвания по трасето на автомагистралите „Струма”,
„Марица” и „Хемус”, по трасето на „Междусистемна газова връзка България –
Сърбия”, издирвания на територията на концесионна площ „Брезник“.
10. НАГРАДИ
- Награда „Александър Фол” за значителен принос в проучването и изследването на
тракийската култура – 29.08.2014 г.
доц. д-р Красимир Ников
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1 Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих спасително археологическо проучване на обект от ранната бронзова и
ранната желязна епохи в м. Ветата мая, землище на с. Полски Градец община Раднево.
Установени са границите, статиграфията и хронологическите граници на обекта.
Частично са проучени ров, жилища и ями от двете епохи. Финансиране: мини „Марица
Изток”.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската
металогенна зона (V хилядолетие пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически,
геологически и геофизични изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в
Бургаския и Ямболския рудни район – НФНИ.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие, съвместно с доц. д-р Хр. Попов, в Национална археологическа конференция,
30-31.05.2014 г., гр. андански; Доклад на тема „Спасително проучване на златодобивен
рудник от късната бронзова и ранната желязна епохи на Ада тепе край Крумовград
2010-2013 г. Обхват, методика и основни резултати.”
б) В чужбина
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- Участие, съвместно с доц. д-р Хр. Попов, в срещата на Европейската асоциация на
археолозите, проведевена между 10.09. и 14.09.2014 в Истанбул, Турция, с доклад „Ada
tepe in the Context of the Problematic of the Row Material Long-Distance Trade and the
Eastern Blkan-Aegean Intra-regional Contacts in the Late Bronze Age”. Секция T01S010
„Archaeology Across Past and Present Borders: Fragmentation, Transformation and
Connectivity in the North Aegean and the Balkans During the Late Bronze”.;
- Участие, съвместно с доц. д-р Хр. Попов, в „Ada Tepe-OREA internal Workshop”,
Vienna, 13. 11. 2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Хр. Попов, К. Ников. Спасителни археологически проучвания на златодобивен рудник
от късната бронзова епоха Ада Тепе, община Крумовград. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, 118-121. 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 2014 г.
- A. Bojkova, K. Nikov. Les importations égéennes. – Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научно ръководство на един редовен докторант към Секция за тракийска археология,
НАИМ-БАН.
4.2. Лекции в чужди университети
- OREA Wien, Österreich, 12.11.2014, „Ada Tepe (Südostrhodopen, Bulgarian). Erstes
spätbronzezeitliches Goldbergwerk in Europa. Bilanz und Perspektiven” (съвместно с доц.
д-р Хр. Попов и проф. д-р А. Йокенхьофел).
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в една междуведомствена комисия - 09.2014 г.
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гл. ас. д-р Георги Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 3.3;
- Ръководител на спасителни теренни издирвания по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2
(промяна на трасето);
- Съръководител на спасителни теренни издирвания на „Обект № 34”, ж.п. линия
Пловдив-Свиленград при с. Преславец;
- Ръководител на редовни археологически разкопки в м. Попска могила, община Долни
Дъбник;
- Съръководител на редовни археологически разкопки на некропол при с. Балей,
община Брегово;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки на „Обект № 2”, ЛОТ 2 на АМ
„Струма” (промяна на трасето) при с. Джерман, община Дупница.
1.2. Други изследователски теми
- Член на научния екип в проект с ръководител доц. д-р Ст. Александров „Late Bronze
Age Baley in Northern Balkans”, финансиран от „The Shelby White – Leon Levy Program
for Archaeological Publications”, Harvard University, Semitic Museum.;
- Обработка на материал от бронзовата епоха, открит при проучването на обект
„Чавдарова чешма”, Симеоновград, с ръководител доц. д-р Я. Бояджиев.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Г. Иванов, П. Зидаров, М. Дяков. Oбект от бронзовата епоха в м. Попска могила,
община Долни Дъбник. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 106-109. ISSN 1313-0889;
- Т. Христова, Г. Иванов, Н. Казашки. Некрополът на Балей. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 109-111. ISSN 1313-0889;
- С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Археологически проучвания в апсидата на
епископска базилика в град Сандански. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 135. ISSN 1313-0889;
- Г. Иванов, Г. Ганецовски, К. Чукалев, Н. Торбов, Л. Трайкова, Е. Найденова, Д.
Петрова. Издирвания на археологически обекти в сервитутната зона на преносни
газопроводи от ПГХ Чирен до Козлодуй и Оряхово. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 591-594. ISSN 1313-0889.
- Г. Иванов, Г. Грозданова, Л. Трайкова, В. Николов. Издирвания на археологически
обекти по трасето на газопровод „Южен поток “, сектор 3. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, 596. ISSN 1313-0889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
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- С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова, Н. Казашки. Некрополът на Балей. – В: К.
Бояджиев, П. Андреева (ред.). Българска археология 2013. Каталог към изложба. София
2014, 12. ISBN 978-954-9472-28-8.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- 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 на НАИМ-БАН;
- АОР – редактор.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- В подготовката на изложби – печат на плакати и рекламни материали (БА 2013, ЕАА
Истанбул).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник по издаване на изданията на НАИМ-БАН.
гл. ас. д-р Любен Лещаков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на спасителни проучвания на „Обект № 7” по трасето на АМ
„Струма”.;
- Участие в спасителните проучвания на „Обект № 8” по трасето на АМ „Струма”.;
- Ръководител на предварителните археологически проучвания на „Обект № 1” по
трасето на интерконекторната газова връзка Бъгария – Сърбия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Л. Лещаков. Гравираната украса на бронзовите върхове за копия от късната бронзова
епоха. – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Tome 4, 2008, 7-25;
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- Л. Лещаков, Е. Василева. Предварителни археологически проучвания на обект 001,
етап 3 по трасето на АМ „Хемус” (КМ 339+920 – 340+120) до с. Белокопитово, област
Шумен. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 133-135;
- Е. Василева, Л. Лещаков. Археологическо наблюдение на „Обект № 25” по трасето на
ж.п. линия Пловдив-Свиленград. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 583-584.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- K. Leshtakov, L. Leshtakov. R. Davies. The Early and Middle Bronze Age Spearheads of
Britain, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung V, 2012, Band 5, Franz Steiner Verlag
Stuttgart. ISBN 978-3-515-10350-3. Pgs. 223, Pl. 114. – Archaeologia Bulgarica. XVIII (3),
2014, 93-98.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- L. Leshtakov. Late Bronze Age Socketed Hammers from Bulgaria. – В: Сборник посветен
на 30 г. секция Тракийска археология.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- графична и фотодокументация на находки от КБЕ в ИМ-Елхово;
- графична и фотодокументация на находки от КБЕ в РИМ-Ямбол.
гл. ас. д-р Борислав Бориславов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасителни археологически разкопки на обект „Селище от бронзовата епоха в м.
Бадема, землище на с. Изворово, община Харманли“. Разрешение за теренно
археологическо проучване № 337/02.10.2014 г. През 2014 г. теренните проучвания
обхванаха площ от 8 квадрата 5 х 5 м, от които два са проучвани частично. Квадратите
са разположени така, че да включват Сондажи ІV и VІ от 2011г., в които тогава беше
установена археологическа структура, представляваща останки от жилище. Целта на
разкопките през този сезон беше да се проучи въпросната структура, като се установят
точните й граници, датировка, стратиграфия и инвентар. Откритата по време на
разкопките керамика представя редица форми и украса, характерни за финала на РБЕ
III и СБЕ – паници, купи, амфори, кани, чаши, гърнета. Типологически и технологично
тя е идентична с керамиката, открита в могилния некропол в м. Йорговите могили. На
този начален етап от проучванията може да се приеме, че има достатъчно основания
селището в м. Бадема и некрополът да се разглеждат като синхронни археологически
обекти, които представляват цялостен комплекс селище-некропол. Финансиране на
разкопките: НАИМ-БАН по проект с Министерство на Културата, Договор №
871/31.07.2014;
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- Спасителни археологически проучвания на обект по АМ „Марица”, ЛОТ 1 (км.
23+835 до 23+860), разположен в землището на с. Великан, община Димитровград,
област Хасково. Проучванията се проведоха през м. юни- август 2014 г. (Разрешение за
спасително археологическо проучване № 265/30.04.2014 г.). В границите на цялата
площ са регистрирани археологически структури и материали с различна
концентрация. В северния участък от трасето, където не е нарушен културният пласт
(извършено е единствено обезлесяване), са разкрити структури, отнасящи се към ХІХ в.
Бяха установени две фази на съществуване на трасето с калдъръм – едната е през
периода на Възраждането, а другата – по-ранна – вероятно през Късната античност.
Нивото, принадлежащо на Късната античност, лежи непосредствено върху пласта от
IV–III век пр. Хр. Установени са границите на регистрираните по-рано 6 структури,
идентифицирани като полувкопани жилища. В рамките на вкопаванията са открити
фрагменти от есхари и главнярници, с богата отпечатана шнурова украса, монети,
принадлежащи на монетосеченето на Маронея (I период). Финансиране на разкопките:
НАИМ-БАН по договор с АПИ.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Б. Бориславов, М. Христов, В. Ханджийска-Янкулова. Скално светилище в местността
Беланташ, с. Врата, община Асеновград – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 127-130. ISSN: 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на „Европейската асоциация на археолозите”.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научно ръководство на магистърска теза на Петя Веселинова Василева, СУ „Св.
Климент Охридски“, Катедра Археология – „Керамика от ранножелязната епоха в
Западните и Централните Родопи“.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Съветник на Министъра на културата по въпросите на културното наследство;
- Член на СЕСОНКЦ;
-Член на работна група в МК за промени в ЗКН;
- Член на Комисия за определяне на годишните награди в областта на археологията;
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- Член на работна група за организиране на изложба на „Тракийската култура” в Музея
Лувър, Париж през 2015 г.;
- Член на Комисията за подбор и определяне на паметници за Индикативната листа на
ЮНЕСКО;
-Член на Творческия съвет на Програма „Култура“ на Столична Община;
- Член на ПК по Образование, култура, наука и вероизповедания към СОС.
Диана Димитрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1 Изследователски теми, свързани с разкопки
- Пълно спасително археологическо проучване на Дупна могила в землището на с.
Драгоил, Драгоманско – „Обект № 12” по трасето на „Междусистемна газова връзка
България-Сърбия” по договор с МИЕ – 11.08.2014-19.10.2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- D. Dimitrova. Shushmanets Tumular Temple near Shipka (Central Bulgaria). – In: The
Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 12th
International Congress of Thracology. Târgovişteр 10th -14th September 2013. “Necropolises,
Cult places, Religion, Mythology”. Braşov, 2013, II, 143-152. ISBN 978-606-537-208-5.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Димитрова. Връх на копие. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Ножче. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Патера с украсна апликация. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Аскос. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Киликс. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Фиала. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Ойнохое. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Тъкан със златна украса. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
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- Д. Димитрова. Нишки от златно фолио. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Димитрова. Държачи за венец. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Димитрова. Шлем с украсна апликация. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Дъбов венец. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Шпори. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Ножче със златна дръжка. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Елементи от венец. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Димитрова. Наколенници – чифт. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Димитрова. Меч с ножница. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Стригила. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Апликации за щит. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois
Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015
г.;
- Д. Димитрова. Апликации за кожена броня. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Апликации – 8-листни розети. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Апликации за конска амуниция. – В: Каталог на изложбата „L’épopée
des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, априлюни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Алабастрони. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Пиксида с форма на мида и 11 бр. украсни розети. – В: Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”,
Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Зарчета, пулчета. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Амфора с печат. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Апликации за украса на конска сбруя с форма на розета. – В: Каталог
на изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”,
Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
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- Д. Димитрова. Накрайници и халка от конска сбруя. – В: Каталог на
изложбата „L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”,
Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Могила Голяма Косматка. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des
Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни
2015 г.;
- Д. Димитрова. Пръстен-печат. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.;
- Д. Димитрова. Тракийски могили при завоя на р. Тунджа на юг. – Dossier
d’Archéologie;
- Д. Димитрова. Голямата Косматка: гробницата на Севт ІІІ. – Dossier d’Archéologie.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Димитрова. Проучване на Гурева могила в землището на с. Жельо войвода, община
Сливен. – В: Българска археология 2013. Каталог към изложба, София, 2014, 20-21.
ISBN 978-954-9472-28-8;
- Д. Димитрова, М. Марков. Археологическо проучване на Гурева могила в землището
на с. Жельо войвода, област Сливен. – Археологически открития и разкопки през 2013.
София, 2014, 194-196. ISSN 1313-0889;
- Д. Димитрова. По следите на миналото. Примерен маршрут за археологически
културен туризъм: София – Панагюрище – Стрелча – Старосел – Хисар – Казанлък –
Шипка – София. – В: Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива,
Варна, 2014, 30-48. ISBN 978-619-190-006-0.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Димитрова. Нови доказателства за ямната култура в Сливенско. – В: Сборник в
чест на Иван Панайотов;
- D. Dimitrova. Kassabova Tumulus in the Lands of the Village of Sheynovo - Remarkable
Archaeological Complex. – Сборник по случай 30 години СТА;
- Д. Димитрова. Касабова могила в землището на село Шейново – сложен
археологически комплекс. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура;
- Д. Димитрова. Дупна могила при с. Драгоил, Драгоманско. – В: Българска археология
2014. Каталог към изложба;
- Д. Димитрова. Гробницата на цар Севт ІІІ в могила Голяма Косматка (монография).
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Д. Димитрова. Тракийски аристократи от Гурева могила. – В: Будител. Януари-март
2014, 34-41. ISSN 1312-7829.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
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- Публична лекция на тема „Съоръжението в могила Голяма Косматка – гробница на
цар Севт ІІІ или храм? ” – ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, 15.04.2014 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в междуведомствена комисия на МК за предписване мерки за опазване на
кромлех в Чолакова могила при с. Старожелезаре, Хисарско. – 06-07.03.2014 г.;
- Участие в междуведомствена комисия на МК за оценяване състоянието на
съоръжениета в Четиньова могила и в могила Хоризонт в землището на с. Старосел,
Хисарско – 11-13.09.2014 г.;
- Участие в междуведомствена комисия на МК за определяне на аварийни мерки за
обектите в Четиньова могила и в могила Хоризонт в землището на с. Старосел,
Хисарско. – 13.12.2014 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в „Нощен хоризонт”– 14.12.2014 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Водене на протоколи на СТА на 21.01.2014 г.; 28.01.2014 г.; 25.03.2014 г.
Даниела Агре
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на археологически проучвания и разкопки по програма „СтранджаСакар” на тракийски обекти в община Тополовград. Археологически проучвания на
„Укрепен владетелски дом в м. Татар Маша в землището на с. Княжево, общ.
Тополовград”. По проект за изследване на тракийската култура в югоизточна Тракия
продължиха проучванията на територията на Община Тополовград. Четвърти сезон се
проучва укрепения владетелски дом край с. Княжево. Един от важните резултати през
сезона е откриването на една от кулите, разположена пред оградната стена – от изток на
обекта. Продължи работата на запад от западната оградната стена като се откри втора
стена, която допълнително е укрепвала подхода към обекта от запад. В едно от
помещенията беше открита пещ за обработка на рудните заготовки. Подобна пещ
започна да се проучва и в сектора западно от централната жилищна сграда. В южна
посока продължи проучването на оградната стена на обекта, както и на две помещения,
разположени на север от нея. В тях бяха открити монети на Филип ІІ, на Александър,
Лизимах и един златен статер на Филип III. През сезона са открити голямо количество
разнообразни по форма гръцки съдове, а откритите 21 монети са важни репери за
периода на обитаване на владетелския дом. На този етап изграждането му може да бъде
поставено около третата четвърт на ІV в. пр. Хр. Вторият период на обитаване на дома
продължава до средата – третата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. През този период обектът е
превърнат в свещено място- хероон, където е почитан владетелят, върху чийто дом е
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издигната могила, извършвали са се жертвоприношения и възлияния в култовите ями.
Финансиране на проучването – Община Тополовград, „Геотехмин” и по проект с МК в
рамките на 25 хил. лв.;
- Ръководител на археологическите проучвания и разкопки по програма „Странджа” на
тракийски обекти в общини Елхово и Царево. Проучвания на трако-римски селищен
обект край с. Стройно Елховско. През 2014 г. започнаха спасителни разкопки на тракоримски селище обект разположена в м. „Св.Илия”, в източните покрайнините на с.
Стройно, община Елхово. Проучванията са предизвикани от огромната иманярска
интервенция на обекта, извършена през 2013 г. Една от основните задачи на
археологическите проучвания беше изясняване характерът и хронологията на обекта.
За работа бяха избрани два сектора с най-големи иманярски вмешателства – обозначени
като „Източен“ и „Западен“ сектор. Общата проучена площ е 500 кв. м. В двата сектора
са разкрити каменните основи на сгради в субструкция и суперструкция с височина до
1 м. На база на разкритите материали може да се каже, че сградите в двата проучвани
сектора са строени в различно време. Строителството на сградите в сектор „Запад“
може да се отнесе най-общо в I–II в., а в сектор „Изток“ към II–III в. Основите на
сградите в сектор „Запад”са вкопани в пласт отнасящ се към V–IV в пр. Хр., и VIII–VII
в. пр. Хр. Откритите на обекта материали, сред които монети, луксозна трапезна и
битова керамика, гръцка чернофирнисова керамика и амфори, оръдия на труда, накити
и др., позволяват да се направят следните изводи: на проучвания терен е съществувало
селище през РЖЕ; през класическата епоха животът на същото място продължава да е
много интензивен; животът на проучвания терен се възражда през I в. сл. Хр. и
продължава до края на III в. В този период следва да се поставят и разкритите сгради.
Вероятно е сградите отнесени към I–II в. да са част от вилен комплекс разположен на
предполагаема площ от 20 декара. Финансиране на проучванията – по проект пред МК
в размер на 18 хил. лв.;
- Ръководител на археологически проучвания на територията на община Царево.
Археологически проучвания на „Укрепен владетелски дом край с. Синеморец, община
Царево”. Пети сезон продължиха проучванията на укрепен дом, разположен в
землището на с. Синеморец. Разкопана е площ около 250 кв. м. При проучването бяха
открити материали от два хронологически периода. Първият период се отнася към
елинистическата епоха. От тази епоха е проучена пещ за керамика. Откритите находки
са основно от амфорна тара, както и тракийска керамика на ръка и колело. Домът е
загинал от пожар, най-вероятно следствие от военна интервенция в края на ІІ в. пр. Хр.
Вторият период на обитаване на обекта се отнася към ХVІІІ–ХІХ век.Въм този период
се отнася проучената в централната част на обекта еднокорабна едноапсидна църква.
Финансиране – по договор НАИМ-БАН с Община Царево – 15 хил. лв.;
- 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.;
- Подготовка на монография на тема „Синеморец”, том І.
1.3 Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Доклад на Националната археологическа конференция, гр. Сандански, май 2014 г.
Тема на доклада „Укрепени владетелски домове от елинистическата епоха на
територията на югоизточна Тракия”;
- 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”, ноември 2014 г. 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 Берковица, Монтана, Лом, юни 2014
г. Тема на доклада „Тракийската култура в СЗ Тракия”.
б) В чужбина
- Участие в международна научна среща в Одрин, октомври 2014 г. с доклад
„Тракийската култура през класическата епоха в югоизточна Тракия”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Агре. Погребение правителя середины ІV в. до н. э. в кургане близ села
Маломирово и Златиница. – В: Фракийское золото из Болгарии. Ожившие легенды.
Москва, 2014, 141-159.
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Агре. Тракийската култура през класическата епоха в югоизточна Тракия. – В:
Сборник от международна конференция в Одрин, 2014.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Агре, С. Йорданов. Сребърно монетно съкровище от дома на тракийски владетел
край с. Синеморец, община Царево. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. София,
2014;
- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически разкопки на могила № 1 „Сечената могила” в
землището на с. Синапово, община Тополовград. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 122-124;
- Д. Агре, Д. Дичев. Археологически разкопки на укрепен тракийски владетелски дом в
м. Татар маша край с. Княжево, община Тополовград. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 168-171;
- Д. Агре. – Археологически разкопки на могили № 1 и № 2, разположени в землището
на с. Кирилово, община Елхово. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 197- 200.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
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- Д. Агре. Archaeological investigation of the „Lozianska mogila” barrow located near
Bojanovo village, Elhovo municipality, southeast region of Bulgaria. – В: Сборник в чест на
Иван Панайотов;
- Д. Агре. „Райкова могила” край с. Стройно Елховско. – ИМЮИБ (под печат).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Агре. Могилата като сакрално място за траките (на база на проучванията в
Югоизточна България). – В: Сборник, издание на НБУ и НАИМ-БАН – от
конференцията, посветена на ямната проблематика в Тракия;
- Д. Агре. Тракийската култура през класическата епоха в района на долна Тунджа. –
Dossier d’Archéologie, Париж, 2015;
- Д. Агре. Долмените в Странджа и Сакар. – Dossier d’Archéologie, Париж, 2015;
- Д. Агре. Погребение на тракийски владетел край с. Маломирово-Златиница, Елховско
– югоизточна България. – В: Каталог на изложбата „L’épopée des Rois Thraces.
Découvertes archéologiques de Bulgarie”, Музей Лувър, Париж, април-юни 2015 г.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
- Дипляна „Пътуване в миналото”. Археологически паметници от тракийско и римско
време на територията на природен парк „Странджа”.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- Материали във вестник „24 часа”, „Делник”, „Сакарско ехо”, „Черноморски фар’.
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 1 дипломант за бакалавърска степен в УНИБИТ, специалност
„Информационни технологии и опазване на културното наследство”, защитил през
2014 г.;
- Лятна практика на 14 студенти от ВТУ, СУ, ЮЗУ – специалност „Археология” на
археологически обекти на територията на Югоизточна България – с. Княжево с.
Стройно, с. Синеморец и с. Бродилово.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Две рецензии на дипломни работи за бакалавърска степен в УНИБИТ – специалност
„Опазване на културното наследство”.
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране на лятна полева школа на студенти от ВТУ и СУ – юли-август 2014 г.,
с. Княжево, Тополовградско;
- Семинар в НХА със студенти ІІ и ІІІ курс по специалност „Изкуствознание”.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в 4 междуведомствени комисии със заповед на Министъра на културата по
опазване на археологическото наследство в качеството на представител на НАИМ-БАН
– с. Княжево и с. Хлябово, с.Стройно, с. Синеморец;
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в НИМ;
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в ОИМТополовград;
- Предоставяне на експертна оценка за археологически материали съхранявани в ИМЦарево;
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична академична лекция на тема „Тракийската култура в югоизточна България”.
– колеги и студенти от ЮЗУ;
- Публична академична лекция на тема „Долмените в Странджа и Сакар” – колеги и
студенти от НБУ, май 2014 г.;
- Организиране на археологическа изложба с материали от разкопките през сезон 2014
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
2014 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Опис на всички археологически материали, открити на територията на Община
Тополовград – за музея в Тополовград;
- Изработване на тематико-експозиционнен план за отдел „Археология” на ИМТополовград;
- Археологическа изложба в ИМ-Тополовград с материали от разкопки, ръководени от
Д. Агре на територията на Тополовградска община – май-ноември 2014 г.
Марлена Тонева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасителни археологически проучвания на „Обект № 11” по трасето на
„Междусистемната газова връзка България-Сърбия”. Обектът е разположен в
землището на с. Чуковезер, община Драгоман на площ от 15 дка. Разкопките бяха
проведени през м. август-септември 2014г. При проучването бяха ситуирани стопански
сгради от късната античност и некропол от бронзовата епоха. Предстои пълното им
разкриване.
1.2. Други изследователски теми
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- Обработка на археологическите материали и подготовка на публикация на материали
от археологически проучвания в Новозагорско;
- Обработка на археологическите материали и подготовка на публикация на материали
от археологически проучвания в Стрелча.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи.
- Участие в междуведомствени комисии по чл. 160 от ЗКН.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Работа във фонда на ИМ-Стрелча.
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II.3. СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ
Основно научно направление:
Антична и късноантична археология в българските земи
(кр. VII в. пр. Хр. – VII в. сл. Хр.)
(финансиране от бюджета)
Текущи изследователски задачи:
•
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 І – ІІІ 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;
•
Долнодунавски лимес І – начало на VІІ в.; ръководител доц. д-р Евгения Генчева;
•
“Danube Limes Brand. Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in
the Lower Danube” ; ръководител доц. д-р Л. Вагалински.

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); 75 дни през юни-август 2014;
- римската колония Деултум край с. Дебелт, община Средец; ръководител,
късноантична фортификация (северната куртина); 30 дни през септември-октомври
2014;
- римска сграда в квартал Сарафово на Бургас, 30 дни през октомври-ноември 2014.
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"
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
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2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Вагалински, Л. Късноантична северна кула на Деултум. ‒ АОР през 2013. София. 290292.
- Вагалински, Л. Античен град Хераклея Синтика. ‒ АОР през 2013. София. 379-381.
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
- Съвместен проект „Животът в градовете по Долен Дунав І-VІ в.”
Партньори: Национален археологически институт с музей при Българска академия на
науките (София) и Археологически институт „Василе Първан”, Букурещ (Румънска
академия
на
науките)
Ръководители: доц. д-р Людмил Вагалински и акад. проф. д-р Александру Вулпе
Времетраене: 3 години, 2012-2014 г.
в) Участие в проекти в чужбина
- Съвместен международен проект по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007 –
2013"; Название на проекта: Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство
на ЮНЕСКО по Долния Дунав.
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.
Ръководител за българската част от проекта: доц. д-р Людмил Вагалински;
Времетраене: 24 месеца, 2012-2014 г.
- Международен проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset
Networking in Europe (ARIADNE)”
Партньори: 25 организации от 24 европейски страни, една от които е Националният
археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ-БАН),
София
Упълномощени представители от българска страна: доц. д-р Людмил Вагалински,
НАИМ-БАН и доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ-БАН
Времетраене: 4 години, 2013-2016 г.
г) Членство в международни научни организации и комитети
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- 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
- Надежда Кечева "ГИС в археологията"; Люба Трайкова "Къснонтичният колан на
Долен Дунав"; съ-научен ръководител на Даниел Делчев - редовен докторант на
Университета в Хале (немските научни ръководители са проф. Хелга Бумке и проф.
Кристиян Милета); Стилиян Иванов "Местна червенолакова керамика в провинция
Долна Мизия (І-ІІІ век), ВТУ.
4.3. Организирани школи или семинари
- Теренно археологическо обучение на американски студенти на обекта "Античен град
Хераклея Синтика с некрополи край с. Рупите, Петричко".
- семинар на докторанти (археолози, етнолози и културолози) на Макс Планк институт,
5-8.11.14, Хале.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- СЕСОНКЦ; председател на Теренния съвет към МК; международна комисия за
оценяване на кандидатури на български градове за званието "Европейска столица на
културата 2019";
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- писмено становище за: докторската дисертация на асистент Елена Пенчева (СУ);
докторската дисертация на докторант Юлий Емилов (СУ); доцентура на гл. ас. д-р
Олег Александров (ВТУ).
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 9 с дисертацията на Камен Бояджиев; главен редактор на
списание Archaeologia Bulgarica, от което през годината излязоха броеве 18, 2014/1, 2,
3; редактор на каталога на изложбата на НАИМ "Цар Самуил (+1014) в битка за
България".
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- Двадесетина интервюта за български вестници, телевизии, списания и електронни
медии относно успехите и проблемите на българската археология и в частност на
НАИМ както и за почитането на 1000 година от смъртта на цар Самуил; съ-автор на
филм за цар Самуил (дело на колектив от НАИМ и студио Ню ейдж); научен
консултант на детска книжка за цар Самуил с автор д-р Галина Грозданова (издание на
НАИМ); научен консултант на каталог на постерна изложба за цар Самуил с автори гл.
ас. д-р Албена Миланова (Център за славяно-византийски изследвания "Дуйчев" към
СУ) и асистент Методи Златков (НАИМ)
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- член на Музейния обществено-експертен съвет към МК; председател на Музейния
съвет в БАН; ръководител на екипа (от НАИМ и студио Ню ейдж), създал
мултимедийната изложба "Цар Самуил (+1014) в битка за България", открита на 7
октомври в НАИМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- директор на НАИМ; член на Научния съвет на НАИМ; председател на Библиотечния
съвет на НАИМ.

доц. д-р Кръстина Панайотова (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител (М. Дамянов съ-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, ПИ 67800.502.414 и ПИ 67800.502.424
Времетраене: м. януари и м. март
Проучванията бяха довършителен етап на започналите през 2013 г. разкопки
имота. Открити бяха 10 гробни съоръжения от класическия период (V в. пр.Хр.) – ями и
два гроба на деца в амфори. Беше допроучено и голямо струпване от фрагментирани
амфори и по-малко други материали (сметище), отнасящо се към
Ранноелинистическата епоха, както и няколко ями от същия период. В пласта се
откриха и материали от РЖЕ, вероятно от нарушени структури (жилища?).
Финансиране: от частен инвеститор.
Към проект на САА на тема: “Антична култура по българското Черноморие VІ в.пр.Хр.
– VІ в.сл.Хр.
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония в м. Калфата/Буджака” ( ПИ с идентификатор 67800.4.15
(идентичен с УПИ III – 5042), гр. Созопол.
Времетраене: м. април
Проучени бяха две гробни съоръжения (ями) от втората половина на V в.пр.Хр.;
част от античния (от края на V в.пр.Хр.) водопровод, изграден от керамични тръби,
които са свързани с оловни скоби; 7 реда от ями за антични (римска епоха)
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насаждения, които на места са разрушили тръбопровода и облицован с ломени камъни
канал от предримския период.
Финансиране: от частен инвеститор.
Към проект на САА на тема: “Антична култура по българското Черноморие VІ в.пр.Хр.
– VІ в.сл.Хр.
- Научен ръководител на спасителни археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония в м. Калфата/Буджака” (ПИ 67800.4.303, идентичен с УПИ XVI
– 5040), гр. Созопол.
Времетраене: м. май – м. юни, м. август
Проучена беше част от античния крайбрежен път “Via sacra и обособените от
двете му страни фамилни сектори, оградени с крепиди и периболоси. Откритите 46
гробни съоръжения (ями, керемидени гробове и градени от варовикови блокове
гробове) се отнасят към периода от втората половина на V до първата половина на ІІІ
в.пр.Хр. В 9 случая е установено трупоизгаряне извън мястото на погребване.
Изгорелите кости и даровете са погребани в яма, каменна и керамични урни,
червенофигурни кратер, хидрия, амфора и амфора „Кипърски” тип. Изследвани бяха и
18 обредни огнища.
В югоизточната част на имота бяха открити основи на триделна сграда,
изградена от ломени камъни с калова спойка през XI – XII в.
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 „Храмов комплекс на
остров Св. Кирик”.
Времетраене: м. юли, м. септември – м. октомври
Работата се извърши в три сектора – северен, централен и в участъка, намиращ
се източно от базиликата. Допроучени бяха ботросите, открити през 2013 г. и започна
разкриването на още една яма от архаичната епоха с материали от VI в.пр.Хр. В
северния сектор се откриха останки от късноантична сграда, в градежа на която са
използвани сполии от предримския период и изсечен в скалата резервоар за вода. В
изкопа, разположен непосредствено пред югозападното крило на Морското училище се
разкриха изградени от ломени камъни стени, принадлежат на архаични (VI в.пр.Хр.)
помещения от два строителни периода.
Финансиране: МК и Фондация „Балканско наследство“
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. август
Доразкрити бяха останките от 2 сгради, чийто градеж е от ломени камъни на кал,
фундирани върху скалата. Допроучено беше квадратното помещение № 5 от сграда 1,
чието обитаване е започнало към средата на V в.пр.Хр., но разцветът ѝ е в края на ІV
в.пр.Хр.
В югоизточната част на изкопа започна проучването на Сграда 3, изградена през
ІV в.пр.Хр. Разкрити са две и началото на трето помещение с обща източна стена.
Градежът е от ломени камъни със спойка от кал. Покритието е било с керемиди, 11 от
които имат правоъгълен печат с вписана буквата „А”. В руините на сградата през
първата половина на III в.пр.Хр. са извършени четири погребвания: 1 трупополагане в
питос и 3 керамични урни с останки от кремация.
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Финансиране: МВнР на Франция 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.”
1.2. Други изследователски теми
- Теракоти от некропола на Аполония
- Материали от о. Св. Кирик
Към проекта на САА на тема: “Антична култура по българското Черноморие VІ
в.пр.Хр. – VІ в.сл.Хр.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Национална археологическа конференция – 26-30.05.2014 г., гр. Сандански
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- K. Panayotova, A. Baralis. Aux marges de l’espace Thrace : le territoire des colonies
grecques. Le cas d’Apollonia. In: Dossiers d’Аrchéologie (in print)
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- A. Baralis, K. Panayotova, M. Avramova, T. Bogdanova, C. Flaux, F. Guibal, A.
Keenleyside, M. Kovacheva, D. Nedev, L. Ninov, Ts. Popova, A. Riapov, P. Rouchet, I.
Rossignol. La Mission archéologique franc-bulgare à Apollonia du Pont (Sozopol, Bulgarie):
bilan de la champagne 2013. Dialogues d’histoire ancienne, 39/2. Revue soutenue par
L’Institut des Sciences Humaines et Sociales du SNRS. 2013, 265 – 286.
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- A. Baralis, K. Panayotova, M. Gyuzelev, T. Bogdanova, B. Galabova, N. AtanasovaTimeva, A. Riapov “ La Mission archéologique franco-bulgare à Apollonia du Pont (Sozopol,
Bulgarie) : bilan de la campagne 2014”, Dialogues d’Histoire Ancienne 40/2 (2014). (in print)
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Храмов комплекс на остров Св. Кирик“.
АОР през 2013 г. София 2014, 257 – 261. 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 2013 г. София, 2014, 264 – 267. ISSN 1313-0889
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- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в
некропола на Аполония (VI – IV в.пр.Хр.) в кв. Харманите, ПИ 67800.502.413 и ПИ
67800.502.414 от землището на град Созопол. АОР през 2013 г. София 2014, 267 – 270.
ISSN 1313-0889
- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания в
некропола на Аполония (VI – IV в.пр.Хр.) в кв. Харманите, ПИ 67800.502.410 и ПИ
67800.502.424 от землището на град Созопол. АОР през 2013 г. София 2014, 270 – 273.
ISSN 1313-0889
- К. Панайотова, М. Дамянов, М. Чачева. Спасителни археологически проучвания на
античния некропол на Аполония Понтика в м. Калфата/Буджака (V – III в.пр.Хр.), ПИ
67800.4.39, гр. Созопол. АОР през 2013 г. София 2014, 276 – 279. ISSN 1313-0889
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Спасителни археологически проучвания в
античен некропол на Аполония в м.Каваци/Солинария, УПИ 67800.8.136 в землището
на град Созопол. АОР през 2013 г. София 2014, 280 – 283. ISSN 1313-0889
- К. Панайотова, М. Дамянов. Спасителни археологически проучвания в ПИ 67800.8.975
от землището на град Созопол. АОР през 2013 г. София 2014, 283. 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 2014 г.
- К. Panayotova, М. Damyanov, D. Stoyanova, T. Bogdanova. Apollonia Pontica: The
Archaic Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik. In: Proceedings of the XVIII
International Congress of Classical Archaeology, Merida, Spain (2013).
- K. Panayotova, M. Damyanov, D. Stoyanova. Sanctuaires et architecture monumentale.
В:Каталог на изложбата « L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie », Музей Лувър, Париж, април - юни 2015 г
- K. Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov. Les nécropoles (Apollonia). В:Каталог на
изложбата « L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie »,
Музей Лувър, Париж, април - юни 2015 г.
- K. Panayotova, A. Hermary, P. Dupont. Tombe 4 et la terrasse funéraire et la céramique.
В: Каталог на изложбата « L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de
Bulgarie », Музей Лувър, Париж, април - юни 2015 г.
- K. Panayotova, N. Mathieux. Tombe 278 et coroplathie. В:Каталог на
изложбата « L’épopée des Rois Thraces. Découvertes archéologiques de Bulgarie »,
Музей Лувър, Париж, април - юни 2015 г.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
2.2.2. У нас
- К. Панайотова. Средновековни обекти на територията на античния некропол на
Аполония в м. Калфата/Буджака - Созопол. – Сборник в памет на Ц. Дражева (13 с, 6
обр.)
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 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
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Project 2007CBI6IPO008-2011-2-089 financed under the Bulgaria-Turkey Cross-border
Programme. Editors: Hristina Angelova, Mehmet Özdoğan (под печат)
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
- К. Панайотова, М. Дамянов, Т. Богданова. Дарове за боговете от първите
аполонийци. – Българска археология 2013. Каталог към изложба. С. 2014, 16 – 17. ISBN
978-954-9472-28-8
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
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на лятна практика на 5 студенти СУ, ФКНФ, катедра Класическа
филология.
4.3. Организирани школи или семинари
Balkan Heritage” APOLLONIA PONTICA EXCAVATION PROJECT 2014:
- лекция на тема: “The Island of Sts. Kirik and Yulita during the Archaic period” –
01.07.2014 г., Созопол
- лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea ” – 02.07.2014., Созопол,
- лекция на тема: “The Island of Sts. Kirik and Yulita during the Archaic period” –
18.07.2014 г., Созопол
- лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea ” – 20.07.2014 г., Созопол
- лекция на тема „Burial and post-burial Rites in the Necropoleis of the Greek Colonies on
the Bulgarian Black Sea ” – 15.09.2012 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:
- гр. Черноморец, 10.10.2014 г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
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- Становище върху дисертационен труд за присъжданена образователна и научна
степен „доктор“ на тема “Оброчни плочки от региона на Одесос (IV в.пр.Хр.– IV
в.сл.Хр.) Култови практики и художествени особености“. Автор: Нина Трифонова
Калфова, НХА, Факултет изящни изкуства, Катедра изкуствознание.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- отг. секретар на ИАИ;
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изложба „Българска археология 2014 г.“ – участие с материали и 1 постер
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на САА
- Член на Научния съвет на НАИМ
- Член на Съвета за теренни проучвания
- Член на Директорския съвет на НАИМ
10. НАГРАДИ
- Грамота от МК за научни резултати от археологически проучвания на обект „Античен
некропол на Аполония Понтика”.

гл. ас. д-р Иво Чолаков (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- 15-16.04.2014г. – ръководител на спасително теренно издирване с геофизично
проучване на обект “Хераклея Синтика”, с. Рупите, общ. Петрич. Финансиране –
Американски научен център – София.
- 22.04.-01.05.2014г. – ръководител на теренно издирване на археологически обекти на
територията на общ. Сливница, в рамките на „Алдомировски въглищен басейн“,
участък Радуловци. Финансиране – „Минна компания“ ЕООД.
- 01.06-11.07.2014г. – зам. научен ръководител на археологическите проучвания на
обект “Хераклея Синтика”, с. Рупите, общ. Петрич. Финансиране – Американски
научен център – София.
- 11.08-30.09.2014г. и 13.10-19.10.2014г. – ръководител на спасителни археологически
проучвания на обект № 2, „Римска вила рустика“ (км 7+250 – км 7+290) по трасето на
„Междусистемна газова връзка България – Сърбия“. Землище на с. Мировяне, област
София. Финансиране – Министерство на икономиката и енергетиката.
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- 27.10-08.11.2014г. – ръководител на спасителни археологически проучвания на обект
„Антична крепостна стена“ по трасето на ул. „Камчия”, при кръстовището с ул.
„Марица”, Зона А на „Античен град Улпия Анхиало – Палеокастро”. Финансиране –
Община Поморие.
- м. юли – м. декември – ръководител на археологическо наблюдение по трасето на жп
линията Пловдив-Септември, Лот 3 в землищата на гр. Пловдив, гр. Стамболийски.
Финансиране – Национална компания железопътна инфраструктура.
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 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.
- Обработка на дребните находки от обект “Хераклея Синтика”, с. Рупите, общ. Петрич.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- LIII Национална археологическа конференция; 26-29 май 2014 г. в гр. Сандански;
доклад ”Археологическа карта на България през 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 2014 г.
- И. Д. Чолаков. Две колективни находки от антични инструменти от село Ярловци,
Трънско. – В: Известия на регионален исторически музей Перник. Фабер. В. Търново,
2014, 225-234. ISSN 1313-4078.
- К. Костова, И. Д. Чолаков. Плосък римски некропол , с. Дебелт, област Бургас. – В:
АОР през 2013 г. НАИМ-БАН. София, 2014, 297-299. ISSN 1313-0889.
2.5.1. Книги и брошури
- Илюстрации на книга „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността”. НАИМБАН. София, 2014, 24 стр. ISBN 978-954-9472-29-5.
- Илюстрации на книга „Цар Самуил в битка за България. 1000 години от смъптта на
цар Самуил”. НАИМ-БАН. София, 2014, 32 стр. ISBN 978-954-9472-33-2.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- 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 на режими – териториален
обхват и предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност
„CEBRUS“, с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана като представител на
НАИМ-БАН в гр. Вълчедръм, обл. Монтана, 12-14 ноември.
- Участие в междуведомствена комисия за определяне на режими – териториален
обхват и предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност
„VALERIANA“, с. Долни Вадин и археологически обект „Римска крепост“, гр. Оряхово
като представител на НАИМ-БАН в гр. Оряхово, обл. Враца, 17-21 ноември.
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 (Садово, Първомай, Ситово, Средец, Кюстендил и др.), във връзка с
изготвянето на новите им устройствени планове.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервю за БНР за проучванията на римска вила рустика в землището на с. Мировяне,
Софийско.
- Интервюта във връзка със спасителните проучвания в гр. Поморие за регионални
медии (в-к „Черноморски фар“, е-Бургас и др.)
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- секратар на САА.
- национален координатор АИС-Археологическа карта на България

проф. д.и.н. Румен Т. 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).
Проучва се втора година сектор югоизточно от единствената досега порта. Намерена са
основите на постройки, които са били разположени непосредствено навътре от
крепостната стена. Зидовете са в субструкцио и се достига до тях на плитка дълбочина.
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На не повече от 40 см се удря на скала. Очертават се помещения, които са в два реда
един зад друг. Прави впечатление откриването на една добре излъскана каменна
брадвичка, която може да се отнесе към много ранна епоха. Копае се при много голяма
денивилация.
1.3. Други изследователски теми
- Работа по темата „Провинция Долна Мизия“. Трудът е написан по-рано, но е голям по
обем (1500 стр.) и се нуждае от сериозно съкращение и преработка.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
КНИГА В ЧУЖБИНА:
- RUMEN IVANOV, Gerda von Bülow. TRACIA. I Romani nella peninsolabalcanica.
(Arnoldo Mondadori ediutore, via Bianca di Savoia 12) Milano, 159 pp.
2.1.3. Български
КНИГА:
- RATIARIA SEMPER FLOREAT, Vol.I, Serdicae 2014. ISSN 23 67 - 4903
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
Статии:
- Р. Иванов. Ratiaria – писмени извори, история, градска територия и граници през
Принципата и Домината.- In: RATIARIA SEMPER FLOREAT, Vol.I, София 2014, 28-49.
- Р. Иванов. Ratiaria – Archar
и Bononia-Vidin в Някои историко-географски
западноевропейски карти от XIV-XVIII .- In: RATIARIA SEMPER FLOREAT, Vol.I,
София 2014, 65-98.
- Р. Иванов. Строителна керамика от Рациария и градската й територия.- In: RATIARIA
SEMPER FLOREAT, Vol.I, София 2014, 143-170.
- Р. Иванов. Изработване на Индицес – 386-406
Общо: 91 pp.
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 2014 г.
- Том 2: Corpus of the Ancient and Medieval Settlements in Bulgaria (2014). Книгата е
готова на ПДФ, но ще бъде отпечатана през 2015 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на академията на науките в Ню Йорк.
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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).
- Цикъл лекции в Историческия музей Пловдив през юли на тема Тракия през римската
епоха.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др.
Участие в жури и рецензент:
- Адриана Любенова. Мозаичното изкуство в късноантиичния Филипопол през 4.-6.
Век. Пловдивски университет, защитена в Института по изкуствознание.
- Данаил Петров. Пътната мрежа в Лудогорието през елинистическата и римска епоха и
през късната античност.- Шуменски университет.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Главен редактор и съставител съм на поредицата
- Corpus of the Roman Cities in Bulgaria;
- Corpus of the Ancient and Medieval Settlements in Bulgaria
- Главен редактор и съставител съм на поредицата Ratiaria Semper floreat (2014)
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие на изложба в Исторически музей Правец – декември 2014 г.
доц. д-р Сергей Торбатов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Издирване на археологически обекти по Римския долнодунавски лимес в РБългария
(между устието на р. Тимок и гр. Силистра). Ръководих проучването, което беше
осъществено в периода 22.04.2014 до 13.05.2014 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.)”).
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- Проучване на античния град Анхиало. Ръководих спасителни археологически
разкопки в УПИ І, кв. 122, ПИ 57491.506.523 по плана на гр. Поморие. Проучванията
бяха проведени от 18.06.2014 г. до 30.07.2014 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 многослоен обект “Калето” в гр. Мездра. Ръководих разкопки в Сектор
ІІІ (Крепост). Проучванията бяха проведени от 18.08.2014 г. до 05.09.2014 г., с целево
финансиране от Министерство на културата (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 римския военен лагер Состра в землището на с. Ломец, Община Троян.
Ръководих редовни археологически разкопки в Сектор „Принципии” на обекта.
Проучванията се проведоха от 30.09.2014 г. до 20.10.2014 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. Изпълнявах функциите на научен
консултант на спасителни археологически разкопки в ПИ І-437,438, кв. 1 (ПИ
57491.20.631), м. Кротиря, по плана на гр. Поморие. Проучванията бяха проведени от
22.10.2014 г. до 23.11.2014 г. под ръководството на докторант Биляна Иванова (към
проект “Римска провинциална култура в българските земи през І – ІІІ в. сл. Хр.”)
- Археологическо наблюдение през на територията на гр. Поморие във връзка с
реконструкция и рехабилитация на градската ВиК мрежа. Ръководих проучването от
01.11.2014 до 30.12.2014 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.)”).
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- DANUBE LIMES BRAND Project. International Final Conference. Ruse, Bulgaria &
Bucharest, Romania, 25-26 September 2014 (тема на доклада: „The Roman Limes in
Bulgaria: some new challenges”)
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Х. Тодорова, К. Йорданов, В. Велков, С. Торбатов. История на Добруджа. Том 1
(второ, преработено и допълнено издание). Издателство Faber. Велико Търново, 2011
(излязла от печат през 2014 г.) [ISBN 978-619-00-0089-1].
Автор съм на:
- Addendum 2. Добруджа в административната и военна структура на Римската епоха
през епохата на Принципата – с. 243-258;
- Addendum 3. Развитие на селищната структура в Добруджа през епохата на
Принципата. – с. 265-271;
- Addendum 4. Добруджа в административната и военна структура на Римската империя
през късната античност. – с. 307-321;
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- Addendum 5. Развитие на селищната структура в Добруджа през късната античност. –
с. 333-341.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- DANUBE LIMES BRAND Project. 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
4.1.1. Лекции
- „Късноантична фортификация в българските земи” – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
магистърски курс, 30 часа
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 (Михилци; римски път Ескус – Филипопол)
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ в област на
висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2. история и
археология (археология на римската култура в българските земи), ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”, Исторически факултет, Катедра „Археология“, единствен кандидат Олег
Ангелов Александров;
- становище за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” на тема „Акведуктите по българските земи ІІ-ІV в.”, с автор Иван Димитров
Църов;
- становище по конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по научна
специалност 05.03.12 „Археология” (Средновековна археология ХІІ – ХІV в.),
професионално направление 2.2. история и археология, за нуждите на Регионален
исторически музей – Велико Търново, единствен кандидат Евгени Антонов
Дерменджиев;
- становище по конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по научна
специалност 05.03.12 „Археология”, професионално направление 2.2. история и
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археология, за нуждите на Секция за антична археология на НАИМ-БАН, единствен
кандидат Здравко Димитров Димитров;
- становище за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” на тема “Пространство и функционални аспекти на централния градски
площад в Долна Мизия и Тракия в границите на съвременна България (І – ІІІ в.)”, с
автор Емилия Митрофанова Ценова;
- мнение за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен
„доктор” на тема „Скитите в Тракия (края на VІ-І в. пр. н. е.)”, с автор Игор Лазаренко,
докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
Българско е-Списание за Археология. Supplementum 3. Проучвания на културноисторическото наследство: предизвикателства и перспективи (доклади от Втора
докторантска конференция, 28 – 29 ноември 2013 г., София) (член на редколегия)
-

9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- председател на постоянна комисия за оценка и избор на оферти за издания на НАИМБАН

доц. д-р Венцислав Динчев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с теренна дейност
- Ръководих спасителните разкопки (04.06.-10.07.2014 г.) на обект „Преславец - юг”
(археологически обект № 34 по трасето на ж.п. линията Пловдив - Свиленград) при с.
Преславец, община Харманли (с Разрешение № 257 от 12.05.2014 г.). Обектът включва
източните периферии на селища от ранната желязна епоха (РЖЕ; XI-VIII в. пр. Хр.) и
от римската епоха (РЕ; II-III в.). Основни резултати: изследвана е полувкопана
жилищна структура от РЖЕ; изследван е насипът на естествено дере, съдържащ много
битови материали от РЕ поради използването му за бунище на синхронното селище; в
сектор без структури и културен пласт е открита колективна монетна находка от РЕ.
Инициирах свикването на комисия на МК (17.-18.07.2014 г.), която разпореди
освобождаване на терена на обекта за целите на инфраструктурното строителство.
- Ръководих надзора (29.07. – 11.08.2014 г.) в района на археологически обект № 23 по
трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград (Км 265+500 – 265+780), в
землището на гр. Харманли. При контролно наблюдение на съседния участък на
новото железопътно трасе в северна посока бе регестриран нов, частично разрушен от
строителните дейности некропол, вероятно от XI-XII в. Същият е южно от с.
Преславец (между Км 262+980 и Км 263+020 по новото ж.п. трасе), в съседство с
археологически обект № 33.
- Ръководих първия етап от заключителното археологическо издирване (09.10. –
16.10.2014 г.) по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград, в участъка
Симеоновград – Харманли. Обходено е трасето в посочения участък, където в момента
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са в ход строителни дейности – от Км 262+850 (при с. Преславец) до Км 259+400 в
северна посока и от Км 258+500 до Км 258+200, в съседство (северно от)
археологически обект № 19. Не са открити неизвестни досега археологически
структури.
- Консултирал съм спасителните разкопки на обект № 3 по АМ „Струма“ в м.
Черешака край (на З-ЮЗ) гр. Дупница под ръководството на доц. М. Даскалов (НАИМБАН) и гл. ас. Д. Грозданов (РИМ Кюстендил) (12.07.-14.07. 2014 г.).
- Консултирал съм спасителните разкопки на обект № 4 по интерконекторния
газопровод между Р България и Р Сърбия при с. Драговищица, община Костинброд,
под ръководството на д-р. М. Христов (НИМ) (21.08.-22.08. 2014 г.).
- Консултирал съм спасителните разкопки на археологически обект по
интерконекторния газопровод между Р България и Р Сърбия при с. Чуковезер, община
Драгоман, под ръководството на М. Кръстева (НАИМ-БАН) (11.09.-12.09. 2014 г.).
- Консултирал съм редовните разкопки на Рациария под ръководството на доц. д-р Здр.
Димитров (19.-21.10.2014 г.).
1.2. Други изследователски теми
- Координатор съм на постоянния проект на САА “Материална и духовна култура в
българските земи през късната античност (IV-VI в.)”.
- Участвах 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.
1. 3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участвах в международната научна конференция „Базиликата „Света София“ на
прехода от езичество към християнство (11.03.-13.03.2014 г.), с доклад на тема „Св.
София“ и Сердика през VI в.“
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Български, излезли от печат през 2014 г.
- В. Динчев, М. Иванов. Спасителните разкопки на обект „Нова Надежда – запад“, с.
Нова Надежда, община Хасково. – В: АОР през 2013 г., София, 2014, 415-419 (ISSN:
1313-0889).
- В. Динчев. Археологическо наблюдение по трасето на ж.п. линията Пловдив –
Свиленград в участъка Димитровграз – Симеоновград/Харманли. – В: АОР през
2013 г., София, 2014, 675-678 (ISSN: 1313-0889).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
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2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- V. Dintchev. “Serdica II” Project. – In: V. Vachkova, D. Dimitrov (eds). Serdica Edict
(311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Sofia, 2014, 195217 (ISBN 978-954-378-102-7).
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- В. Динчев. Сердикийската „Св. София“. По въпросите за датата и причините за
появата ѝ. – В: Н. Кирова-Йовчева (ред.). Базиликата „Света София“ на прехода от
езичество към християнство (35 стр., резюме).
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.1. В чужбина
2.3.2. У нас
- В. Динчев. „Св. София и Сердика“. – "Craft House Bulgaria", София, 2014 (148
стандарт. стр., вкл. резюме, 25 обр.).
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- на магистърската дипломна работа на Драгомир Точев Иванов, студент в СУ „Св. Кл.
Охридски“, на тема “Казармени сгради от късната античност на територията на
България” (успешно защитена на 16.07.2014 г.).
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- на дисертацията за получаване на научната и образователна степен „Доктор“ на гл. ас.
Иван Димитров Църов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра
"Археология" на ВТУ "Св св. Кирил и Методий", на тема "Акведуктите по българските
земи, ІІ-ІV в." (успешно защитена на 31.03.2014 г.)
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 "археология",
шифър 05.03.12., обявен (ДВ, бр. 13/14.02.2014 г.) за нуждите на секция „Антична
археология” на НАИМ-БАН (последното заседание на журито е проведено на
11.07.2014 г.; изборът по конкурса с кандидат гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров е
проведен успешно на заседание на Научния съвет на НАИМ-БАН на 8.08.2014 г.).
- Член на Научно жури по конкурс за избор на доцент по специалността "археология",
шифър 05.03.12., обявен (ДВ, бр. 34/14.04.2014 г.) за нуждите на департамент
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„Археология” на Нов български университет (последното заседание на журито е
проведено на 12.09.2014 г
- Член на Научно жури във връзка със защитата на дисертационния труд на гл. ас. Иван
Димитров Църов „Акведуктите по българските земи, ІІ – ІV век“ към катедра
„Археология” на Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
(заключителното заседание на журито, приключило с успешна защита на дисертацията,
е проведено на 31.03.2014 г.).
- Член на Научно жури във връзка със защитата на дисертационния труд на ас. Адриана
Христославова Любенова „Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол, IV–VI
век“ към сектор „Изобразителни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата –
БАН (заключителното заседание на журито, приключило с успешна защита на
дисертацията, е проведено на 30.06.2014 г.).
- Член на Научно жури във връзка със защитата на дисертационния труд на ас. Елена
Ангелова Пенчева „Римското селище в м. Дана бунар (с. Георги Добрево, общ.
Любимец) в контекста на сходните комплекси от Тракия“ към катедра „Археология” на
Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (заключителното заседание на
журито, приключило с успешна защита на дисертацията, е проведено на 22.12.2014 г.).
- Член на Комисия по конкурс за прием на докторант по научната специалност
„археология“ (тема на конкурса: „археология на днешните български земи през късната
античност“) към катедра „Археология“ на ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
(14.10. 2014 г.; кандидат, спечелил конкурса – магистър Пламен Дойчев).
- Член на Комисия за провеждане на изпит по базов специализиран предмет –
късноантична археология, на Николай Русев, редовен докторант в САА на НАИМ-БАН
(изпитът е проведен на 10.12.2014 г.).
- Член на Комисия за оценка на документацията и презентацията на националните
отчети за археологическите проучвания на антични обекти през 2013 г. (м. февруари,
2014 г.)
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания, и др. подобни
- Рецензия за конкурс за избор на доцент по специалността "археология", шифър
05.03.12., обявен (ДВ, бр. 13/14.02.2014 г.) за нуждите на Секцията за антична
археология на НАИМ-БАН, с кандидат гл. ас. д-р Здравко Димитров Димитров
(рецензията е предадена в научния секретариат на НАИМ-БАН на 02.06.2014 г. и е
представена на заключителното заседание на съответното Научно жури на 11.07.2014
г.).
- Становище за конкурс за избор на доцент по специалността "археология", шифър
05.03.12., обявен (ДВ, бр. 34/14.04.2014 г.) за нуждите на департамент „Археология” на
Нов български университет, с кандидат гл. ас. д-р Илиян Георгиев Боянов
(становището е изпратено на департамент „Археология” на НБУ на 17.06.2014 г. и е
представено на заключителното заседание на съответното Научно жури на 12.09.2014
г.).
- Рецензия за дисертационния труд на ас. Елена Ангелова Пенчева „Римското селище в
м. Дана бунар (с. Георги Добрево, общ. Любимец) в контекста на сходните комплекси
от Тракия“ (рецензията е изпратена на катедра „Археология” на Историческия факултет
на СУ „Св. Кл. Охридски“ на 04.12.2014 г. и е представена на заключителното
заседание на съответното Научно жури на 22.12.2014 г.).

128

- Становище за дисертационния труд на гл. ас. Иван Димитров Църов „Акведуктите по
българските земи, ІІ – ІV век“ (становището е изпратено на катедра „Археология” на
Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” на 09.01.2014 г. и е
представено на заключителното заседание на съответното Научно жури на 31.03.2014
г.).
- Становище за дисертационния труд на ас. Адриана Христославова Любенова
„Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол, IV–VI век“ (становището е
изпратено на сектор „Изобразителни изкуства“ на Института за изследване на
изкуствата – БАН на 19.05.2014 г. и е представено на заключителното заседание на
съответното Научно жури на 30.06.2014 г.).
- Рецензия за Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) – за тематичен сборник, издаден със
съдействието на ФНИ (рецензията е предадена през м. януари, 2014 г.).
- Рецензия за Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) – за научната монография, издадена
със съдействието на ФНИ (рецензията е предадена през м. януари, 2014 г.).
- Рецензия на магистърска дипломна работа на Пламен Тончев Дойчев, студент във
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ИФ, катедра „Археология”, на тема „Крепостните
кули с издаден остър ръб в ранновизантийското крепостно строителство“ (защитена
през м. февруари, 2014 г.).
- Доклад за резултатите от спасителните разкопки на обект „Преславец – юг”
(археологически обект № 34 по трасето на ж.п. линия Пловдив - Свиленград) при с.
Преславец, община Харманли, представен на приемателната комисия от МК (17.07.18.07.2014 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”.
б) В чужбина
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- Археологически разкопки в „Археологически резерват Улпия Ескус” при с. Гиген,
община Гулянци, Плевенска област.
През м. август – септември 2014 г. продължиха археологически разкопки на
сградата, южно от храма на Фортуна или известна още като „сградата с мозайката
Ахейци”. Всъщност от този археологически сезон обектът вече ще определяме като
„Преториума на Ескус”. В екипа участваха още: докторнатите от НАИМ Николай Русев
и Калина Стоянова, както и Гергана Узунува – магисър от СУ „Св. Климент Охридски”.
Разкопки са реализирани с финансиране по проект на Министерство на културата и
НАИМ-БАН. Работниците са от с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област. Целта
на изследването бе проучване на южния сектор на огромната сграда, както и изучаване
на хронологията на строителните преуствойства на този голям архитектурен ансамбъл.
Продължи изучаването и на останките от късноантичния и средновековни периоди.
Открит бе главния вход на архитектурния комплекс, както и останки от помещения
вътре в него. Те са в лошо състояние на запазеност, тъй като теренът е бил активно
обитаван през късната античност и Средновековието. При разкопките бяха открити
голямо количество монети от римския, късноантичния и средновековния период. От
дребните находки ще спомена намирането на една мраморна малка статуя на седнала
богиня, бронзов пръстен с гема и един рядък тип бронзова фибула.
Всички дребни находки са предадени в Регионалния исторически музей в гр. Плевен.
- Археологически разкопки на антична вила ‘Армира’ при Ивайловград.
През м. юли 2014 г. бяха проведени разкопки в западния сектор на антична вила
„Армира” под ръководството на доц. д-р Гергана Кабакчиева от НАИМ –БАН. В тях
участваха още докторантката от НАИм Калина Стоянова и археоложката Ивелина
Кючукова. Разкопките бяха много кратки и финансирани от община Ивайловград.
Работихме с младежи – доброволци от град Лонго, Франция. Средствата по проекта за
разкопки от МК закъсняха и по тази причина бяха използувани за извършване на
аварийна консервация на останките в западния сектор през м. септември –октомври.
Открит бяха останки от втория жилищен комплекс в неговата северна част. Те са в
лошо състояние на запазеност, но дават нова информация за обитаването му по
времето на съществуване на вилата, както и в периода на поствилен живот.
Находките са предадени в Градския исторически музей в гр. Ивайловград.
- През 2014 г. бях научен консултант на разкопките на античната и средновековна
крепост „Балък дере” при с. Славеево, община Ивайловград, Хасковска област, с
научен ръководител археолога Ивайло Кънев от Националния исторически музей.
Проучванията бяха съсредоточени в централната част на крепостта и голямата сграда.
- През 2014 г. бях научен консултатнт на разкопките на сектор „Принципия” в
античния кастел Димум, гр. Белене, с ръководител Соня Лазарова от
Военноисторическия музей в гр. Плевен.
1.2. Други изследователски теми:
- През 2014 г. продължих работата по изследване на находките и резултатитте от
разкопките на „Голямата могила” при с. Свирачи, община Ивайловград;
- Проучвам находките от фина керамика от Улпия Ескус и провинциите Мизия и
Тракия;
- Проучвам късноримската и късноантична керамика от античната крепост Урдовиза в
гр. Китен.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участвах в Националната археологическа конференция в гр. Сандански с доклад –
„Най-новите проучвания на кастела Димум в град Белене”;
- Участвах в Третата Национална конференция „Музеите и устойчивото развитие” в гр.
Ловеч през м. юни 2014 г. с доклад ”Новите атракциони – състояние и перспективи”;
- Участвах с доклад в Регионална конференция по повод откриването на Регионален
Академичен център в град Монтана с доклад на тема „Ранното християнство в района
на Монтана IV – VI в. сл. Хр.”.
б) В чужбина:
- През м. септември 2014 г. участвах в работата на международния конгрес по антична
керамика в гр. Ксантен, Германия с доклад – постер ”Обзор на новите находки на тера
сигилата от провинциите Мизия и Тракия”.
Финансирането бе осъществено при следните условия: пътни – за сметка на НАИМ;
дневни, квартирни и конгресна такса – за моя сметка.
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 2014 г.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- G. Kabakchieva. Überblick auf die neuen Funde von importierte Terra Sigillata von der
Provinzen Moesien und Thrakien. – Acta RCRF 43.
- G. Kabakchieva. Oescus under Emperor Trajan’s Rule – from Legionary Camp to Roman
Colony . – “ Trajan und seine Städte” (I. Piso edt.).
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Г. Кабакчиева. разкопки на голямата сграда, южно от храма на Фортуна в Улпия
Ескус. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. , София, 2014, 306 – 307.
- Г. Кабакчиева. Разкопки на античния кастел Димум в гр. Белене, Плевенска област. Археологически открития и разкопки през 2013 г. , София, 2014, 308 – 310.
- Г. Кабакчиева. Археологическо наблюдение на античния кастел Димум. Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 311 – 312.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Г. Кабакчиева. Новите атракциони – състояние и перспективи. – Сборник с доклади от
Национална конференция „Музеите и устойчивото развитие”.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
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- Гергана Кабакчиева – участва в Международния проект на НАИМ „Долнодунавския
лимес. Подготовка за включване в листата на световното културно наследство.
- Ръководител съм от българска страна на проекта „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
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции по Магистърска програма „Антична Тракия и околния свят” – в НБУ,
летен семестър, 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на дипломните работи на 3 студенти от НБУ;
- Провела съм пътуващ семинар- обучение за екскурзоводи от Асоциацията на
българските екскурзоводи – м. април.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Ръководя подготовката на двама докторанти на НАИМ – Калина Стоянова и Николай
Русев;
- Съръководител от българска страна съм на докторантка в Техническия университет в
гр. Милано, Италия – арх. Силва Събкова.
4.2. Лекции в чужди университети
4.3. Организирани школи или семинари
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член съм на Научния съвет на НАИМ.
- Бях ръководител на проекта на община Ивайловград „Антична вила Армира” по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2012 – 2014 г. „Атракциони” 3.1.
- През 2014 г. участвах в реализирането на проекта на община Монтана „ Консервация,
реставрация и експониране на античната крепост в м. „Калето” за туризъм” – по
Оперативна програма „Регионално развитие. Атракциони.3.1.” като археолог за надзор.
- През 2014 г. участвах в реализирането на проекта на община белене „Димум –
античната митница на Мизия” по Оперативна програма „Регионално
развитие.Атракциони.3.1.” като археолог.
- През 2014 г. съм участвала в Националната комисия към Министерство на културата
за актуализиране на Листата на културно-историческите ценности под закрилата на
ЮНЕСКО.
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- През 2014 г. бях председател на Научно жури за присъждане на научната степен
„доктор” на Христо Кузов от Варненския археологически музей.
- Участвах в Комисия за изпит по специалността на докторант от САА.
- Написах рецензия за проект на Списание „Осем”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. Подобни.
- Написах рецензия за дисертацията на Христо Кузов „Заключващи механизми и
ключове от територията на днешна Северна България от периода I – VII в.” за
присъждане на научната степен „доктор” по археология.
- Подготвила съм идеен проект за „Консервация, реставрация, анастилоза и
социализация на храма на Фортуна в Археологически резерват „Улпия Ескус”.
- През 2014 г. участвах в провеждането на авторски археологически надзор при
реализирането на КРР дейностите по проекта на община Монтана „Интегрирано
развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана”, проект по ОПРР,
„Атракциони”.
- Участвах в подготовката на задание и проект „Раннохристиянската базилика в град
Монтана – консервация, реставрация, частична възстановка и социализация”.
- Подготвила съм рецензии за научно-изследователски проекти в Унибит.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редактирала съм материали за АОР за 2013 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- През м. януари участвах в организирането и провеждането на конференция с
международно участие в гр. „Ивайловград” – „Антична вила Армира и развитието на
туризма в района на Източни Родопи” (16. – 17.01. 2014 г.).
- На конференцията с международно участие в гр.Ивайловград на тема „Антична вила
Армира и развитието на туризма в района на Източни Родопи” изнесох доклад
„Реализирането на проект „Антична вила Армира по ОПРР – „Атракциони” – принос за
икономическото развитие на община Ивайловград”.
- През м. февруари участвах в Радио-предаване по програма „Христо Ботев” на
националното радио – с материал за антична вила „Армира” и развитието на туризма в
Източните Родопи.
- През м. май участвах като гост в предаване на Националното радио -, Програма
„Христо Ботев”, с тема – „Улпия Ескус” – един забележителен древен град на Долен
Дунав.
- През м. февруари участвах с лекция в поредната учебна програма на Асоциацията на
българските екскурзоводи на тема „Антична вила Армира – един добър пример за
адаптиране на археологически обект за туризъм”.
- На 11. – 12. Май 2014 г. участвах в откриването на нациуоналната кампания на в.
Стандарт „Чудесата на България 2014 г.”, което бе проведено в антична вила „Армира”,
както и в конференция – дискусия за развитието на туризма в Хасковска област.
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- През м. май 2014 г. дадох обширно интервю за Агенция „Фокус” на тема
„Културноисторическото наследство и развитието на туризма”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- От м. март до ноември 2014 г. замествах доц. д-р Кръстина Панайотова като
ръководител на Секцията по антична археология.
- Участвах в Комисия на Министерство на културата за приемане резултатите от
разкопките на обект”Антична крепост при с. Рибен, Плевенска област”.
- Участвах в Комисия на Министерство на културата за приемане резултатите от
разкопките на обект”Антична вила Армира”.
- Участвах в Комисия на Министерство на културата за приемане резултатите от
разкопките на обект ” Улпия Ескус”.
10. НАГРАДИ
- Проектът „Антична вила Армира” по ОПРР – Атракциони на община Ивайловград,
на който бях ръководител бе награден с голямата награда на Министерство на
регионалното развитие за 2014 г.

доц. д-р Евгения Генчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководих разкопките по българо-полския проект “Римски военен лагер и
ранновизантийски град Нове” през периода от 10.08.–08.09.2014 г. Той 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.
През тази година бе започнат нов обект – сектор VII – виа принципалис с
финансиране от МК. Той цели създаване на натурална връзка между резиденцията
екстра мурос (сектор VIIIА), западната порта и военната болница. Изследванията бяха
съсредоточени около западната порта, където се наблегна върху профилите на
настилките и нивата на улицата.
1.2. Други изследователски теми
- От 18.08 до 28.08.2014 г. се проведе поредната среща на колектива, който работи по
втория българо-полски проект „Културата на най-ранните военни селища по Долен
Дунав”. Той е с Института по етнология и археология на ПАН. До момента са
обработени над 2000 фрагмента от тера сигилата – западна и източна и от тънкостенна
керамика. Обработени са и над 100 метални находки, от най-ранния период на
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съществуване на военните лагери. Поради откриването на нови находки се наложи
удължаването на три годишния период на проекта с още две години.
- 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,
предадена за печат студия: „Метални части от войнишко облекло и от конска амуниция
от сектор IV на Нове”. Novae, т. III, стр. 41.
- Обработка на дребните метални предмети от сектор Х – легионни терми Нове и
предадена за печат студия „Метални предмети от легионните терми на Нове” стр. 54.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Генчева, Е. Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове. Наблюдения на
проекта за консервация и реставрация „Нове – сърцето на легиона“. – АОР през 2013 г.,
София, 2014, 313-314. ISSN 1313-0889
- Томас, А., Е. Генчева. Геофизични проучвания в околностите на Нове. – АОР през
2013 г., София, 2014, 318-320. ISSN 1313-0889
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 българо-полски научен проект с Института по
етнология и археология ПАН на тема: „Културата на най-ранните римски военни
селища по Долен Дунав”, който завърши през тази година, но поради многото нови
материали бе удължен с още две години.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
- Курс па антична археология, 2014 – 2015 г. Пловдивски университет – 75 часа
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- ръководител на двама докторанти: 1 – редовен и 1 – на свободна подготовка
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4.3. Организирани школи или семинари
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- член на Научния съвет на АИМ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- рецензент на Ив. Църов за получаване на научната и образователна степен „доктор”;
- становище за Христо Кузов за получаване на научната и образователна степен
„доктор”;
- становище за Здравко Димитров за конкурса за доцент.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- член на редколегията на списание „Археология”
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”, обект “Античен град”. В сектор „Център Форум-Запад“ югозападно и западно от разкритото през 2013 г. кръстовище на кардото
и декумануса в сондаж с площ 120 кв. м проучих пласт със средна мощност 2,55 м. На
запад от уличното кръстовище декуманусът има ширина на платното 3,60 м. Под
уличната настилка е иззидан канал, който се включва в римския канал на кардото.
Запазени са останки от две каменни настилки, обслужващи предвижването през 4-5 в.
Северно от декумануса масивна постройка преустройва римски градежи, чиято южна
стена опира до уличните бордюри. Преди края на 4 в. е опожарена. При
преустройството ѝ стените са надзидани. Уплътнена глина формира обитаемото ниво
през 5 в. До второто си опожаряване сградата има кирпичена надстройка и дървен
покрив с керемидено покритие. Друга масивна постройка в смесен градеж е изградена в
средата-третата четвърт на 4 в. южно от декумануса върху деструкциите на римски и
късноримски градежи. Сградата има глинест под, кирпичена надстройка и дървен
покрив с керемидено покритие. След опожаряване в края на 4 в. е преустроена.
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Демонтираните над субструкциите стени са надзидани и е формиран глинест под.
Пешеходната зона южно от декумануса е застроена. След второ опожаряване някои от
стените на постройката са включени в строежи с паянтова конструкция на калова
спойка. Керамичните форми в пласта регистрират присъствието на местно население до
7-8 в. Финансиране: МК, ОИМ 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
- “Дорийска архитектура в Одесос: храмът на Аполон”. Събрах и обработих
топографски и епиграфски данни, издирих и заснех архитектурна декорация (към
проект “Антична култура по Българското Черноморие (VІ в. пр. Хр. – начало на VІІ в.
сл. Хр.);
- “Хагиография и просопография на ранното християнство по Югозападното
Черноморие“. Проучих писмени и епиграфски данни за църковния клир в
крайбрежните общини (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.)”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Хр. Прешленов. Археологически проучвания в централната градска зона на Деултум.
– АОР през 2013 г. София, 2014, 287-290. 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 2014 г.
- Hr. Preshlenov. Deultum – Debeltos: archaeological excavation of the street spaces and
structures, 2004-13. - In: G. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave (eds). Proceedings of the
Fifth 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 (BAR International Series). Oxford.
- Hr. Preshlenov. Pagans and Christianisation along the Southwestern Black Sea coast in the
provinces of Scythia, Moesia secunda and Haemimontus. - In: M. Sághy, Z. Visy, P. Sartori
(eds.). International Conference “Pagans and Christians in the Late Roman Empire: new
Evidence, new Approaches (4th-6th centuries)”, Budapest-Pécs, 7-10 March 2013 (GIF BIB
Series). Turnhout.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- 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. Sofia, 2014, 22-32 (Papers of the American Research Center in
Sofia, 1). ISSN 2367-5640 01.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Hr. Preshlenov. Early Cristian cathedra episcopalis along the Southwestern Black Sea
region: a synopsis of the hagiographical and prosopographical dates. - In: M. Slavova, N.
Sharankov (ed.). Studia Classica Serdicensia, 4. Monuments and Texts in Antiquity and
Beyond. Sofia.
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 стажанти в НАР “Деултум-Дебелт”, август 2014 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на 4 междуведомствени комисии за оценка на проучването, културно–
историческата стойност и опазването на археологически обекти в общ. Петрич,
Дупница, Благоевград и Сандански.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на дипломна работа за Магистърска програма на Департамент
„Изкуствознание и история на културата“ на НБУ;
- Становище за конкурс за придобиване на академична длъжност „професор“ в
Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на РП;
- Член на редколегията на ГНАМ.
б) В чужбина
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в репортаж на БНТ относно проучванията в НАР “Деултум-Дебелт”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в представянето на Деултум на изложба „Българска археология 2014 г.“ в
НАИМ-БАН.
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доц. д-р Здравко Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки:
- юли 2014: ръководител на археологическите разкопки на западната крепостна стена и
кула № 8 на Бонония, гр. Видин;
- август 2014: зам.ръководител на археологическите разкопки на Перперикон, с. Горна
Крепост, Кърджалийско;
- септември-откомври 2014: ръководител на археологическите разкопки на „Улпия
Рациария”, с. Арчар, Видинско;
- ноември-декември 2014: ръководител на археологическите разкопки на обект № 12 а
по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2, късноримски обект до село Мурсалево,
Кюстендилско.
1.2. Други изследователски теми:
- ръководител на проект по ФНИ (категория „Млади учени”), на тема: „Кариерите на
римския Филипопол”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- 29.08-30.08.2012 г.: Осма научна конференция “Долината на тракийските царе –
Проблеми на тракийската култура”, гр.Казанлък. Тема на доклада:”Раннохристиянски
църкви от Акропола на Перперикон”, съвместно с проф. Н.Овчаров.
б) В чужбина:
- Bridging the Danube. Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley,
1st-5th c. AD. Timişoara, April 11-12, 2014. Report: Z. Dimitrov, N. Rusev “The Excavations
of Colonia Ulpia Traiana Ratiaria. The Newest Data from the Western Necropolis”;
- SYMPOSIUM “NIŠ AND BYZANTIUM – XIII”. Nis, 03-05.06.2014. Report: Z. Dimitrov.
Resumption of the regular archaeological excavations in Ratiaria – new data, problems and
prospects of the researches in early Byzantine era;
- 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Istanbul, 10-14 September
2014. Report: Z. Dimitrov, K. Stanev. “Roman Quarries in Bulgaria”;
- International Conference of the Museum of National History and Archaeology in Constanţa
– Pontica 2014. Constanta, 01-03.10.2014. Report: Georgi Atanasov, Zdravko Dimitrov.
“About the dating and history of the urn-sarcophagus with the relics of St. Dassius from
Dorostol + 20 November 303 AD”;
- Muzeul Olteniei Craiova: SIMPOZIONUL NATIONAL “OLTENIA”. 22-24 octombrie
2014. Report: Zdravko Dimitrov. "Excavations in roman military campus, colonia and
provincial capital Ratiaria and newest archaeological data from 2013-2014".
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- Z. Dimitrov. Resumption of regular archaeological excavations in Ratiaria. – In: The
European Archaeologist. Newsletter of EAA Members for EAA Members.
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Z. Dimitrov. Resumption of regular archaeological excavations in Ratiaria. – In: The
European Archaeologist. Newsletter of EAA Members for EAA Members. Issue 41, Summer
2014, p. 28-35; ISSN: 1022-0135.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- З. Димитров, К. Станев. Кариерите на римския Филипопол. Археология, LIV, 2013, 2,
25-37; ISSN: 0324-1203;
- З. Димитров. Антични архитектурни детайли, преизползвани в средновековната
църква „Св. св. Петър и Павел” във Велико Търново. – Известия на Историческия
Музей Велико Търново, XXVII / 2012. Велико Търново, 2013, 41-100. ISSN: 0861-5888;
- З. Димитров, И. Топалилов, И.Цветков. Редовни археологически разкопки на
Рациария през 2013 г. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
под печат. ISSN: 1313-0889;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, под
печат. ISSN: 1313-0889
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- З. Димитров, К. Станев. Кариерите на римския Филипопол. Археология;
- З. Димитров, И. Топалилов, И.Цветков. Редовни археологически разкопки на
Рациария през 2013 г. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.;
- Н. Овчаров, Д. Коджаманова, З. Димитров. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
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 2014 г.
- 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, 3-5 June 2013),185192. ISSN: 978-86-6101-057-6.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- Z. Dimitrov. The Construction of Marcianopolis: Local and Import Stone Production and the
Relations with the Western Pontic Colonies in the Principate. – In: Proceedings of the 5th
International Congress on the Black Sea Antiquities “The Danubian Lands between the
Black, Aegean and Adriafic Seas (7th Century BC – 10th Century AD)”, Belgrade, 17-21
September 2013, in print;
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- Z. Dimitrov. A Stage of the Corinthian order Historic Development in Gerasa – an Analysis
of the Mausoleum of Germanus. – In: S. Schmidt (ed.). The Studies of History and
Archaeology of Jordan, vol. 12 (SCHAJ, 12 = Proceedings of the 12th International
Conference of the History and Archaeology of Jordan, held in Humboldt University, Berlin,
Germany), in printм
- Z. Dimitrov. Ulpia Ratiaria: possible temple buildings according to the architectural details
on the terrain and lapidarium. – In: Proceedings of the 2nd International Conference on the
Roman Danubian Provinces “Religion and Acculturation in the Danubian Provinces”,
organized by “Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province Danubiane – LAD” in
University of Ferrara – Italy, November 20th-22nd 2013, in print.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Н. Овчаров, З. Димитров. Южния склон на Акропола на Перперикон. – Проблеми и
Изследвания на Тракийската кулутра, 6, 2013, 145-165. ISSN: 1312-8256;
- 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 Centre in Sofia, vol. I (= Proceedings of the International conference
“Communication and Commerce in the Balkans from Alexander the Great to Alexander
Battenberg”, held in ARCS, 25-26. 10. 2012), 84-92, ISSN: 2367-5640.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- З. Димитров. Архитектурни детайли от римска и късноантична Сердика
преизползвани в Боянската църква. – в: Сборник с научни трудове посветен на 90
годишнината на доц. Магдалина Станчева, под печат;
- З. Димитров. Изграждането на Марцианопол: местната и импортната каменна
продукция и връзката със западнопонтийските колонии през принципата. – В:
Б.Петрунова (съст.). Сборник със статии в чест на 70-годишнината на проф. Ст.
Станилов, под печат.
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.2. У нас
- З. Димитров. Татул. Комплекси от античната епоха: края на IV / началото на III век
пр. Хр. – края на IV в. / началото на V в. (Разкопки и проучвания, под печат, том 40,
271 стр.). ISSN: 0205-0722
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Асоцииран член на Американската школа за Класически изследвания в Атина,
Гърция;
- Асоцииран член на Американския център за Ориенталски изследвания в Амман,
Йордания.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта и пресконференции във Видин във връзка с разкопките на Рациария.
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гл. ас. д-р Марио Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- април – май 2014 г. - научен ръководител на спасително археологическо проучване в
УПИ I 1974, кв. 225, гр. Поморие;
- юни – началото на август 2014 г. – заместник ръководител на спасително
археологическо проучване на обект № 3 по трасето на АМ „Марица”, км 23+630 –
23+770, землище на с. Великан, община Димитровград (ръководител гл. ас. д-р В.
Кацарова).
- март – октомври 2014 г. – научен консултант на спасително археологическо проучване
на обект „Лъвов мост- транспортен възел”, гр. София.
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 Международна научна конференция „Базиликата Св. София на прехода от
езичество към християнство”, София, 11-13 март 2014 г., с доклад на тема „Function,
chronology and urban features of the Early Christian cult architecture in Serdica”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Иванов. Insignum ingenuitatis – ранноримска bulla от Serdica. – Археология, LIV,
2013, 2, 129-132, ISSN 0324-1203.
- В. Динчев, М. Иванов. Спасителните разкопки на обект „Нова надежда - запад”, с.
Нова надежда, община Хасково. Във: Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 415-419. ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- М. Иванов. Insignum ingenuitatis – ранноримска bulla от Serdica. – Археология, 2, 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 2014 г.
- M. Ivanov. The Site Of The Council Of Serdica: New Archaeological Evidence. In: V.
Vachkova, D. Dimitrov (eds.). Serdica Edict (311 AD): Consepts and Realization of the Idea
of Religious Toleration. Sofia, 2014, 235 – 248, ISBN 978-954-378-102-7.
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2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- M. Ivanov. Function, chronology and urban features of the Early Christian cult architecture
in Serdica. – В: Н. Кирова-Йовчева (ред.). Базиликата Св. София на прехода от
езичество към християнство. Доклади от международна научна конференция,
проведена в София, 11-13 март 2014 г.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- член на ICOMOS
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- участие в 7 междуведомствени комисии, назначени със Заповед на Министъра на
културата, за следните археологически обекти: амфитеатърът на Сердика, гр. София;
обект Метростанция 8-II, гр. София; късноантична базилика в м. Хисарлъка, гр.
Кюстендил; римска пътна станция Виамата, с. Михилци, общ. Хисаря; римска пътна
станция Суб радицес, с. Христо Даново, общ. Карлово; югозападна кула на
Трансмариска, гр. Тутракан; южна крепостна стена на Дуросторум – Доростол, гр.
Силистра.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- консултант за раздел „Археология” по проект за създаване на детски музей в София.

гл. ас. д-р Светла Петрова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Археологически разкопки на обект: Раннохристиянска базилика в с. Червен брег,
община Дупница. Ръководител на проучването.
Бе поставено началото на археологическото проучване на раннохристиянска базилика,
установена при теренно архееологическо издирване през есента на 2012 г.
Проучванията се проведоха през месеците: август-септември 2014 г.
август -15-22 август – почистване на терена и геофизическо изследване;
25.08.-19.09.2014 г. – теренно археологическо проучване. Проучванията бяха
съсредоточени в западната част на базиликата. Разкрити притвора с помещение в
южната му част и част от северната стена изградена в техниката „смесена зидария“,
паднала при земетръс, изцяло съхранена.
Продължителност на проучването – 5 седмици;
Финансиране – по договор № РД 11-00-172/24.07.2014 г. с Министерството на
културата.
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1.2. Други изследователски теми
Раннохристиянската архитектура по поречието на Струма:
- Обработвани материали от базилика № 4, Епископска, гр. Сандански, с цел
публикация – 2 седмици;
- Обработвани материали в ИМ, Дупница – 2 седмици.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Септември 2014 г Национална работна среща-семинар на тема: „Добри практики:
Иновативни технологии и практики в опазването и социализацията на културното
наследство. Възможности и механизми за финансиране”. Организиран от
Министерството на културата и Регионален исторически музей–Перник. Изнесен
доклад на тема: Екозона „Белите скали“ - социализация на една антична кариера.
б) В чужбина
- юни 2014 г. – участие в международен симпозиум „Ниш и Византия“. Изнесен доклад
на тема: The Early Christian Basilicas of Parthicopolis.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Обект „Старата турска баня“ – малка пристройка пред входа на банята, в с. Баня,
община Разлог. АОР през 2013 г., София, 2014:372-375. 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 2014 г.
- The Early Christian Basilicas in the Urban Planning of Parthicopolis. Ниш и Византиja
ХIII. “
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Екозона „Белите скали“ - социализация на една антична кариера. Сборник доклади
„Добри практики: Иновативни технологии и практики в опазването и социализацията
на културното наследство. Възможности и механизми за финансиране”. Перник – ИМ.
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гл. ас. д-р Веселка Кацарова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Спасителни археологически проучвания на Обект 3, ЛОТ 1 на АМ “Марица” (от км
23+630 до км 23+770), землище на с. Великан, община Димитровград
Времетраене на проучването – м. май – м. август 2014 г.
Научен ръководител:гл. ас. д-р Веселка Кацарова, НАИМ-БАН.
Финансиране: НАИМ – БАН по договор с АПИ
Обектът обхваща 140 линейни метра от трасето на бъдещата магистрала между
км 23+630 и км 23+770. Сервитутът в западната част е широк 60 м, а в източната – 40 м.
Общата проучена площ е 5 600 кв. м. Геофизичното проучване показа наличие на
аномалия единствено в участъка между км 23+710 и 23+730, южно от оста на
магистралата. В останалия терен магнитометричното измерване не даде сигурни
индикации за наличие на археологически структури.
В резултат на спасителните разкопки се установи наличието на археологически
структури от два основни хронологически периода – късножелязна епоха (V-III в. пр.
Хр.) и възрожденска епоха (XIX в.). Освен хронологически, двата периода на обитаване
на обекта се разграничават и топографски. Структурите от късножелязната епоха са
концентрирани главно в източната половина на изследвания терен (между км 23+730 и
23+770), а по-голямата част от архитектурните останки и съоръжения от възрожденския
период са разположени в западната част на обекта.
От времето на късножелязната епоха (V-III в. пр. Хр.) са разкрити и
документирани едно полувкопано жилище и 5 ями. Възрожденският период е
значително по-добре представен. Открити са основите на 6 различни сгради, една пещ
за строителна керамика, кладенец, трасе на водопровод, каменни площадки и ями.
Разкритият на Обект 3 архитектурен и стопански комплекс, би могъл да се
идентифицира с голяма доза сигурност като чифлик от времето на Възраждането.
Археологическите данни сочат, че той е бил опожарен и изоставен по време на
Априлското възстание през 1876 г.
- Планови археологически разкопки и геофизически проучвания на обект “Изворът на
нимфите и Афродита” при с. Каснаково, Община Димитровград
Времетраене на проучването – м. май, м. август – септември, м. декември 2014 г.
Научен ръководител:гл. ас. д-р Веселка Кацарова, НАИМ-БАН.
Финансиране: Министерство на културата и Община Димитровград по договор с
НАИМ-БАН
Проучванията се проведоха на три етапа. През първия бе направено пълно
геофизично проучване на площ от 10 дка. Локализирани са останките на сгради от
комплекса, които са били частично разкривани при предишни кампании, но не са били
експонирани. Регистрирана е още една, нова и неизвестна до момента сграда с размери
40 х 15 м, с което броят на сградите от комплекса около извора нарасна до седем.
Археологическите разкопки бяха съсредоточени в два сектора. В сектор II беше
довършено изследването на разкритата през 2013 г. сграда-мавзолей. Напълно са
изяснени планът и строителната история на сградата. Въз основа на находките
функционирането на сградата може да бъде поставено в периода от края на II до края
на III в., като в рамките на това време е преживяла два строителни периода. Културният
пласт във всички сондажи в сектор II е изчерпан до нивото на коренната скала.
Документирани са археологически структури и материали от късно-елинистическата
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епоха, под нивата на фундиране на зидовете на римската сграда. Откритите отухлени
мазилки и голямо количество битова керамика с характерни форми и украса показват,
че става въпрос за останки от жилище от периода III – I в. пр. Хр.
В сектор IV, разположен в северния край на поляната пред извора, започна
проучване на сградата, определена от проф. Ив. Венедиков като „театър“. Според
данните от геофизическото изследване на терена, въпросната сграда е площ от около
1000 кв. м. Достигнатите нива в цялата изследвана площ съдържат пласт деструкции –
камъни, керемиди (тегули и имбрици) и следи от силен пожар, който според
намерените в него монети и фрагменти битова керамика се отнася към средата на IV в.
Под наблюдението на археолог бе подменена консервационната настилка от
филц пред нимфеума, положена още през 70-те години на ХХ в.
- Археологически наблюдения и геофизически проучвания на Обект 8, ЛОТ 1 на жп
линията Пловдив-Септември
Времетраене – август - декември 2014 г.
Научен ръководител:гл. ас. д-р Веселка Кацарова, НАИМ-БАН.
Финансиране: НАИМ-БАН по договор с НКЖИ
- Археологическите проучвания на Обект 8, ЛОТ 2 през 2014 г. бяха съсредоточени в
две направления – 1. непосредствени наблюдения при извършването на строителни,
монтажни и изкопни работи за модернизацията на жп линията и 2. геофизични
измервания в участък с особено голяма концентрация на археологически материали.
По време на проведените през м. август, септември и октомври наблюдения не
са констатирани участъци със археологически структури, засегнати от строителството
на жп-линията и съпътстващата я инфраструктура. През м. ноември-декември бяха
осъществени геофизични измервания на площ от около 20 дка, попадащи в границите
на Обект 8. Става дума за участък, разположен южно от жп-линията (приблизително
между км 125+100 до 125+350), в който още при теренните обхождания през 2012 г. са
документирани значителни концентрации на битова и строителна керамика от
античната епоха. Направените геофизически измервания показаха наличие на аномалии
– вероятно археологически структури и значителен като дебелина културен пласт,
които не са непосредствено застрашени от строителните дейности по жп-линията.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Спасителни археологически разкопки и наблюдения на обект „Светилище на нимфите
и Афродита” с. Каснаково, община Димитровград – В: АОР през 2013, София 2014, 412
– 415, ISSN: 1313-0889.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на монографичния труд на Л. Русева-Слокоска “Късноантична
крепост на хълма Хисарлъка, при гр. Кюстендил”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ

146

- Филм – „Светилище на нимфите и Афродита” от поредицата „България вчера, днес,
утре” на ТВ канала Дестинация България;
- Лекция за разкопките на Каснаково пред ученици от клуб "Знакът на българина" към
Детския и младежки център в Димитровград;
- БНР – радио Варна – Разкопки в „Светилището на нимфите и Афродита” край с.
Каснаково – интервю за предаването „Неизвестно за известното: археология на фокус”
– 21 септември 2014 г.;
- В-к „Стандарт”/ 01.09.2014 г. – материал за „Светилището на нимфите и Афродита”;
- Регионални и национални медии – Дарик радио, Хасково.НЕТ, Димитровградпазар.
БГ.

д-р Румяна Милчева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на научен каталог „Надгробна пластика от РИМ – Благоевград (съвместно
с д-р Хр. Цонева). За тази цел бяха направени цветни фотографии, описание, стилов и
иконографски анализ на 40 надгробни паметника от колекцията на РИМ –
Благоевград. (Към проект на САА „Римска провинциална култура в българските земи ІІІІ в.”).
- Научна обработка с цел публикация на скулптурите от обект „Форум – запад” във
Филипопол.
- 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.”).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Р. Милчева. „Остотеки с портретни бюстове от долината на Средна Струма” – сп.
Археология, год. LIV, 2013, 1, 43-51. (ISSN 0324-1203).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- R. Milceva.”Zur Lokalisierung einer Werkstatt im mittleren Strymontal”. Festschrift für A.
Mantis (Athen).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
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- Участник в съвместен българо-македонски проект „От езичество до христянство –
ритуал и изкуство” по международен договор между БАН и МАНУ. Ръководител на
проекта от българска страна - проф. д. изк. Ю. Вълева. Срок: 2014-2016 г.
Финансиране: БАН – МАНУ.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в една междуведомствена комисия за оценка на проучването, културноисторическата стойност и опознаването на обект в Пловдив, като представител на
НАИМ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертна оценка на 9 скулптури (портретни глави, идеални глави, портретни
статуи и релефи.) – за ГДБОП.

асистент Анастасия Чолакова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
1.2. Други изследователски теми
- Стъклени съдове от римската и ранновизантийската епоха от днешната българска
територия. По темата е работено като част от междуинституционален проект NARNIA
(New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material
studies) Project – Initial Training Network по програма М. Кюри и Седма Рамкова
Програма на ЕС (Grant agreement no.: 265010), координиран от проф. В. Касианиду,
University of Cyprus. Темата включва лабораторни анализи на късноантично стъкло от
България. Предстои представяне на резултатите и интерпретацията им като докторска
дисертация в Institute of Archaeology, University College London през 2015 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Международна конференция ‘Interdisciplinary studies of ancient materials from the
Mediterranean’ (‘Интердисциплинарни изследвания на древни материали от
Средиземноморието’), 17-19 септември 2014 г., Никозия, Кипър. Участие с доклад
‘Composition, distribution, and use of glass in the 6th c AD in the Lower Danube region.
Recognising changes – understanding the change’.
- Международна конференция ‘Things that travelled. Mediterranean glass in the first
millennium AD’ (‘Нещата, които пътували. Стъкло в Средиземноморието през първото
хилядолетие сл. Хр. ’), 28-29 ноември 2014 г., Лондон, Великобритания. Участие с
доклад ‘A late antique Mn-decolourised glass composition. Interpreting patterns and
mechanisms of distribution’ (съвместно с Th. Rehren).
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2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- A. Cholakova, Th. Rehren, I. Freestone. Compositional identification of 6th c. AD glass from
the Lower Danube. – Journal of Archaeological Science Reports, Special Issue ‘NARNIA’.
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 2014 г.
- A. Cholakova, Th. Rehren. Producing black glass during the Roman period – notes on a
crucible fragment from Serdica, Bulgaria. - In: Scott, R., Braekmans, D., Carremans, M. and
P. Degryse (eds), Proceedings of the 39th International Symposium for Archaeometry, 28 May
– 1 June 2012 Leuven, Belgium. Leuven: Centre for Archaeological Sciences, KU Leuven
2014, 261-276 (ISBN 987-94-6165-120-4).
- Th. Rehren, A. Cholakova. Glass supply and consumption in the late Roman and early
Byzantine site Dichin, Northern Bulgaria. - In: Keller, D., Price, J., and C. Jackson (eds),
Neighbours and Successors of Rome: Traditions of Glass Production and use in Europe and
the Middle East in the Later first Millennium AD. Oxford, 2014, Oxbow Books, 83-94
(Hardcover Edition: ISBN 978-1-78297-397-3).
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- A. Cholakova. Networks of distribution at the margins of the Empire – late antique glass
vessels from the Lower Danube region. - In: V. Kassianidou and M. Dikomitou-Eliadou (eds),
The NARNIA Project: Integrating Approaches to ancient material studies. Nicosia, Cyprus.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Проект ‘NARNIA’ (New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to
ancient material studies); до края на ноември 2014.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- участие като представител НАИМ-БАН в междуведомствена комисия, свикана от МК
по повод спасителните теренни проучвания на два обекта по трасето на междусистемна
газова връзка България – Сърбия (септември).

149

II.4. СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ
Основно научно направление:
Материална и духовна култура в българските земи през Средновековието
(финансиране от бюджета)
Текущи изследователски задачи:
•
•
•
•

„Славяни и прабългари”; ръководител - доц. д-р М. Даскалов;
„Стари български столици”; ръководител - гл. ас. д-р А. Аладжов;
„Българските земи през XV – XVII в”.; ръководител - доц. д.и.н. Н. Овчаров;
„Средновековният български град и село”; ръководител доц. д-р Б. Петрунова.

доц. д-р Бони Петрунова (зам.-директор на НАИМ, ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- редовно археологическо проучване на обект: Крепостта Калиакра, нос Калиакра, обна Каварна, обл. Добрич;
- спасително археологическо проучване на обект: крепост Калиакра, нос Калиакра, обна Каварна;
- редовно археологическо проучване на обект: Средновековна крепост Лютица,
землище на с. Розино, об-на Ивайловград;
- спасително археологическо проучване по трасето на жп линията Пловдив –
Свиленград, в границите на об. № 20, кв. Злати дол, Симеоновград, обл. Хасково;
- спасително археологическо проучванена обект: Средновековна крепост «Урвич»,
земл. на с. Кокаляне, район Панчарево, обл. София.
1.2. Други изследователски теми
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в кръгла маса „Успешни модели за опазване и социализиране на културното
наследство“-07.06.2014 г. с доклад: „Възстановяване на античната крепост „Перистера“
до град Пещера по Оперативна програма „Регионално развитие“;
- Представяне на книгата „Авари, българи и маджари на Среден и Долен Дунав“ в
Унгарския културен център.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- Б. Петрунова, Н. Овчаров, Е.Василева, М. Пашова. Крепостта Урвич до с. Кокаляне,
Софийско. – Археологически открития и разкопки през 2013 г., София 2014 г, 553-556;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във вътрешния град на Калиакра.
– Археологически открития и разкопки през 2013 г., София 2014 г, 536-537;
- Б. Петрунова, Е.Василева, Д.Павлов. Разкопки на късноантичната крепост Перистера,
гр. Пещера. – Археологически открития и разкопки през 2013 г., София 2014 г, 506505;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Крепостта Лютица до Ивайловград. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г., София 2014 г, 501-504.
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 2014 г.
- Б. Петрунова. „Археология на ХІV-ХVІІ в. в българските земи“. Сборник в памет на
Магдалина Станчева.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014г.
2.5.1. Книги и брошури
- Б. Петрунова. Юли Фърков. Перистера-крепостта на белият гълъб. София 2014.
- Б. Петрунова. Реликвите на Калиакра, Добрич 2014 ISBN 978-619-90104-4-0
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Курс лекции „Археология на българските земи ХV-ХІІ в.”, 30 часа в Пловдивски
Университет, ІV курс, Специалност Археология;
- Курс лекции „Археология на българските земи ХV-ХІІ в.”, 30 часа Шуменски
университет, ІІІ курс, специалност археология.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
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 група за извършване на внезапни проверки на археологически обекти със
заповед № І 114/27.02.2014 г.
- Член на групата за инфраструктурни проекти
- Член на НС на НАИМ
- Член на Съвет за теренни археологически проучвания
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорен редактор на сборник посветен на годишнина на проф. Станислав Станилов
- Отговорен редактор на Приноси към българската археология т. 8, посветен на Златка
Генова.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- пресконференции, интервюта, публикации
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Автор на изложба „Калиакра 2004-2014 г.“
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Завеждащ Секция за средновековна археология до 11.12.2014 г.
- Зам. директор на НАИМ до 11.12.2014 г.
- И.д. директор 16.12.2013-07.02.2014 г.
- И.д. директор 14-25.04.2014 г.
10. НАГРАДИ
- Грамота и плакет от Министерство на културата за значим принос в развитието на
археологическата наука и популяризирането на културното наследство на страната, май
2014
гл. ас. д-р Андрей Аладжов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 8“ по
трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2. Времетраене на теренната работа – 4 месеца.
Проучена бе площ от 10200 кв. м. Разкрити бяха множество сгради и структури от края
на ХVІ–ХVІІІ век. Финансиране: АПИ;
- Научен ръководител на редовно теренно археологическо проучване на обект „Западна
порта на Сердика“ (съръководител гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова) през м. майюни 2014 г. и контрол по полевата консервация (м. юли), финансирани от Столична
програма Култура 2014 г. Проучва се продължението в западна посока на ранен
декуманус максимус и основи на аркада от двете му страни, прекъснати от напречен
изкоп. Не е изяснена връзката между ранната улица и протейхизмата. Проучена е част
от укрепителната система при портата през втория или третия етап от нейното
преустройство и преди изграждането на петоъгълните привратни кули. Разкрита е част
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от трасето на локализиран през 2013 г. канал, преминаващ през северната крепостна
стена и вероятно свързан с функционирането на ранна улица cardo. Изяснени са
отчасти хронологията в изграждането на т.нар. митница, западно от протейхизмата,
основите на самата протейхизма и малка част от жилищно помещение от периода II–III
в.;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект „Крепостна стена на
Ахтопол“. Времетраене на теренната работа – един месец. Проучена бе площ от 180 кв.
м. Разкрити бяха участък от крепостната стена с дължина 32 м, две външни и две
вътрешни кули, проходът на северната порта на ранновизантийския град. Финансиране:
ОИМ Царево;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект „Плиска, Кръгла каменна
площадка”. Времетраене на теренната работа – 22 дни. Проучваше се площ от 400 кв.
м. Резултатите от проучванията през 2014 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 спасително археологическо проучване на „Обект № 3Джерман 1“ по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2. Времетраене на теренната работа – 35
дни. Проучена бе площ от 1300 кв. м. Разкрити бяха пещи за строителна керамика от
периода на Възраждането. Финансиране: АПИ.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- А. Аладжов. Крумовият дворец в Плиска. – В: Приноси към българската археология.
Т. VІІ, София, 2014, 45-56, ISBN 978-954-8761-84-0;
- А. Аладжов, Е. Коматарова-Балинова, С. Станилов. Кръгла каменна площадка в
Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 443-444.
ISSN 1313-0889;
- А. Аладжов. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен
поток“, Сектор 6. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 599.
ISSN 1313-0889;
- А. Аладжов, С. Стойчев. Издирвания на археологически обекти по трасето на
автомагистрала Хемус, участък Белокопитово-Каспичан, км 338+500 – 342+200 и пътен
възел „Белокопитово“, община Шумен. – Археологически открития и разкопки през
2013 г. София, 2014, 602. ISSN 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров, С. Иванов, С. Стойчев. Издирвания на археологически
обекти в ранносредновековното землено укрепление Кабиюк. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 603. ISSN 1313-0889;
- Е. Иванов, А. Аладжов. Късноантична и средновековна крепост „Кулата-Градот“ при
Ракитово. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2013, 521-522.
ISSN 1313-0889;
- И. Борисова-Кацарова, А. Аладжов. Археологическо проучване на обект „Западна
порта на Сердика“. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
366-368. ISSN 1313-0889;
- Янко Димитров, Андрей Аладжов, Валери Григоров, Мариела Инкова, Евгения
Коматарова-Балинова. Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк. –
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Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 456-459. ISSN: 13130889;
- Р. Костова, О. Александров, А. Аладжов. Издирвания на археологически обекти в
басейна на Суха река. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
611-613. ISSN 1313-0889.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия (Заповед № I-2696/16.10.2014 г. на Директора на НАИМ) за проверка
на СМР в археологическа база „Велики Преслав”, гр. Велики Преслав, 22-24.10.2014 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Приноси към българската археология“;
- Член на редакционната колегия на „Археологически открития и разкопки”;
- Редактор на юбилеен сборник в чест на проф. Ст. Станилов.
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 ръководител на археологическо проучване на обект „Плиска, Кръгла каменна
площадка”. Времетраене на теренната работа – 22 дни. Проучваше се площ от 400 кв.
м. Резултатите от проучванията през 2014 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.
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, Е. Коматарова-Балинова, С. Станилов. Кръгла каменна площадка в
Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 443-444.
ISSN 1313-0889;
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- С. Станилов, М. Инкова, П. Антонов. Двор, северно от цитаделата в Плиска – Сектори
„Дървена сграда и Тайни ходници“. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 445-447. ISSN 1313-0889.
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.2. У нас
- Р. Рашев, С. Станилов, С. Стойчев. Кабиюк. Ранносредновековен могилен комплекс.
Класика и стил, София, 2014, 238 с., ISBN: 978-954-327-086-6.
доц. д.и.н. Николай Овчаров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- През месеците август, септември и октомври ръководих обект „Скален град
Перперикон” край Кърджали. В мащабната кампания се включиха до 80 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 епоха. Сред тях трябва да се отбележи богатата
керамика с украса „фурхенщих” и чудесната бронзова брадва-секач от ХV–ХІV в. пр.
Хр. 2014-та година бе богата и на находки от Античността и Средновековието.
Разкрити са още няколко нови сгради от ІІІ–V в. с улици между тях. Сред тях се
откроява огромната сграда № 43, фланкираща с колонада централната улица. Нейните
зидове са от отлично обработени квадри, а само първият етаж има площ от близо 200
кв. м. Очевидно става дума за голяма антична обществена постройка. Много интересна
картина се очерта от североизток, където се откри цял квартал със сгради от ХІІІ–ХІV
в. със запазени до 2 м. зидове. Те преизползват останките от античните постройки и са
разположени терасовидно. Продължи и проучването на големия некропол от ХІІІ–ХІV
в. Отново се откриха гробове с отклонения като т.нар. „вампири”, в случая – нож в
лявата част на гърдите и с ритуално раздробяване на десния крак. Друго любопитно
погребение е на жена и малко дете, положени в в позата на икона на св. Богородица. По
аналогия с други находки смятам, че става дума за обряд против чумна епидемия.
Завърши проучването на османския мавзолей от края на ХІV в., който бе открит през
2013 г. В преддверието се откри погребение на бойния кон на положения в централната
част военначалник. Сред находките от Средновековието се открояват множество
накити от бронз и сребро, често с позлата, монети, оловни печати, надпис върху
керамика на гръцки с текст: „Господи помагай на Вероника”;
- Паралелно с разкопките на Перперикон през август-септември ръководих заедно с
Ангел Конаклиев разкопките на античния и средновековен град Мисионис край
Търговище. Там, с държавни и общински средства, за пръв път от десетилетия се
проведоха мащабни проучвания с чудесни резултати. Недалеч от разкритата от
Димитър Овчаров цитадела бе регистриран цял квартал, наречен условно „Болярски”.
Всъщност става дума за каменни сгради с улици между тях, строени през V–VІ в. През
ХІІІ–ХІV в. в техните останки са направени няколко средновековни постройки.
Находките ни изненадаха със своето изобилие. Сред стотиците намерели предмети ще
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отбележа керамиката „тера сигилата”, внос от Северна Африка, бронзови и костени
изделия, много монети. Специален акцент е една сграда с повече от 80 фини стъклени
чаши и керамични амфори за разливане на вино, която определяме като антична
кръчма;
- През месеци октомври-ноември 2014 г. заедно с доц. д-р Бони Петрунова проведохме
разкопки на крепостта Урвич край с. Кокаляне, Софийско. Това е четвърти 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 в източна посока. Макар разкопките да се
проведоха при крайно неблагоприятни атмосферни условия, бяха открити великолепни
находки. Сред тях се открояват оловната фигурка-амулет на римски легионер от ІV–V
в. и 11-грамова златна монета, отсечена в Индия през ХІV в.;
- Консултант на Катя Меламед по трасето на магистрала „Марица” и на доц. д-р Стела
Дончева при разкопките на Велики Преслав.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Националната археологическа конференция в Сандански през м. юни
2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Н. Овчаров, З. Димитров, Д. Коджаманова. Редовни археологически разкопки на
Перперикон. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 498-500.
ISSN 1313-0889;
- Б. Петрунова, Н. Овчаров, Е. Василева, М. Пашова. Крепостта Урвич до с. Кокаляне,
Софийско. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 553-555.
ISSN 1313-0889;
- Надписи от епохата на цар Самуил. – В: Цар Самуил в битка за България. София,
2014, 65-77. ISBN 978-954-9472-31-08.
2.5.1. Книги и брошури
- Долината на скалните хора край Златоград. Варна, 2014, 36 с., Издателство „Славена”
(с Константин Плетньов). ISBN 978-954-579-994-5;
- В Африка сред лъвове и сенки на предците. София, 2014, 160 с., Издателство
„Хермес”. ISBN 978-954-26-1377-0.
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 в-к „Стандарт”;
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- Общо около 300 цели страници, отделни съобщения и интервюта във вестниците
„Труд”, „24 часа”, „Стандарт”, „Сега”, „Новинар”, „Дума”, „Телеграф”, „Република”,
„Класа”, „Атака”, „Марица”, „Черно море”, „Нов живот”, „Борба”, „Янтра-днес” и др.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член 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
4.2. Лекции в чужди университети
- Лекции в Далекоизточния Федерален университет във Владивосток, Русия.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Националния специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности към Министъра на културата на Р България;
- Член на Научния съвет на НАИМ-БАН;
- 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;
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Сборник в чест на проф. Виолета Нешева.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на изпълнителния съвет по провеждане на кампанията „Чудесата на България”
на в-к „Стандарт”;
- 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 и близо 100 публикации в чуждестранни медии, отразяващи мои находки
от годината. Най-важните са в британските Independent, Daily Myrror и Daily Mail;
- Почетен председател на „ХІ борса за културно-исторически туризъм”, Велико
Търново, април 2014;
- Участие в „Делюви дни”, Златоград, септември 2014;
- Участие в европейски проект за реставрация и изграждане на Перперикон, Община
Кърджали;
157

- Участие в разработването на европейски проект за експонирането на Велики Преслав
заедно с доц. д-р 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 2015;
- Член на управата на сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи”;
- Заместник-председател на сдружение „Тракийски туристически район”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в Националната изложба „Българска археология, 2013”, София, февруари
2014.
доц. д-р Живко Аладжов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Провеждане на археологически разкопки на обект ”Улица” южно от Патриаршията
във Велики Преслав. Края на септември – началото на октомври 2014.;
- Научен ръководител на проект „Археологическо проучване на средновековната
крепост Маркели”.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект на ССА „Стари български столици”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
-Участие в научна конференция посветена на 90-годишнината на проф. Василка
Тъпкова – Заимова в СУ „Св. Клиент Охридски“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ж. Аладжов. Димитър Овчаров (1931-2013). – Археология, LIV, 2013, 1, 125.
ISBN 0324-1203;
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- Ж.Аладжов. Разкопки на обект „Преславска патриаршия - юг”, сектор „Улица”. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 466-468.
ISSN: 1313-0889;
-Ж.Аладжов. Преславската Патриаршия – юг „Улица”. – Българска археология 2013.
Каталог към изложба. София, 2014, 27. ISBN 978-954-9472-28-8.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Ж. Аладжов. Нумизматични данни за етническите промени в Тракия и Хемимонт през
ХІ–ХІІ век. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, Х.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
- Ж. Аладжов. Маркели и фамилията Контостефано. – В: Сборник посветен на 90годишнината на проф. Василка Тъпкова – Заимова;
- Ж. Аладжов. Новооткрит моливдовул на стратег от Велики Преслав. – В: Сборник в
памет на Цоня Дражева.
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ж. Аладжов. Печат на Константин Дука от Маркели. – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика. 9, 2013, 203-206. ISSN: 1312-5532.
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;
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на ИАИ.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Подготовка на текст за постер и каталога за изложбата „Археология 2014”.
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доц. д-р Валери Григоров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на археологическо проучване на „Обект № 5” по трасето на
„Междусистемната газова връзка България – Сърбия”. Времетраене на теренната
работа – 1 месец. Проучена бе площ от 350 кв. м. Сондажно са проучени останки от
селище от късноримския период III-IV в. Статистически са обработени около 9000
фрагмента битова керамика. Финансиране: МИЕ;
- Научен ръководител на археологическо проучване на обект „Плиска, Дворцов център
– изток”. Времетраене на теренната работа – 1 месец. Проучена е площ от 200 кв. м.
Разкрити са 4 вкопани жилища, 3 ями и 2 гроба. Инвентирани са 71 находки и е
възстановен 1 цял съд. Направена е статистическа обработка на няколко хиляди
фрагмента керамика. Нарисувани са няколкостотин образци керамични форми и украса.
Финансиране: Министерство на културата;
- Научен ръководител на геофизично проучване на обект “Селище” до гр. Върбица,
община Шумен. Времетраене на теренната работа – 10 дни. Проучена е площ от 3200
кв. м. Финансиране: РИМ-Шумен;
- Научен консултант на теренните археологически издирвания в района на с. Риш с
научен ръководител гл. ас. д-р Светлана Венелинова – РИМ-Шумен. Регистрирани са
нови археологически обекти – селища от неолита и античния период, тракийски
надгробни могили, каменно укрепление. Времетраене на теренната работа – 10 дни.
Финансиране: РИМ-Шумен и Община Смядово.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на находките и масовия материал от разкопките през 2012 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 2013 г. от обект
„Плиска, Дворцов център – изток”. Без финансиране. Целта е да се подготвят
резултатите за публикуване.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- В. Григоров. Археологическо проучване южно от гроба на Карел Шкорпил в Плиска.
– В: Приноси към българската археология. Т. VII, София, 2013, 57-77 ISBN 978-9548761-84-0;
- В. Григоров, Л. Тодорова. Статистическо изследване на битовата керамика от обект
„Дворцов център – изток” в Плиска (първи етап). – В: Bulgarian e-Journal of
Archaeology, 4.1/2014, 1-34. ISSN 1314-5088 = В. Григоров, Л. Тодорова. Статистическо
изследване на битовата керамика от обект „Дворцов център – изток” в Плиска (първи
етап). – В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от
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националната научна конференция посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера
Антонова. Шумен, 2014, 234-265. ISВN 978-619-000139-3;
- В. Григоров, М. Занева, Л. Тодорова. Плиска – „Дворцов център-изток”. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 448-452. ISSN 13130889;
- Я. Димитров, А. Аладжов, В. Григоров, М. Инкова, Е. Коматарова-Балинова, Ст.
Иванов. Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, 456-459. ISSN 1313-0889;
- Л. Тодорова, В. Григоров, М. Занева. Крепостта Баткун и нейните околности (теренни
издирвания). – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 641-642.
ISSN 1313-0889.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Ръководител на българо-полски проект по ЕБР „Дунавска България и полските земи
през Средните векове – сравнително археологическо изследване”. Проектът е съгласуван
и е одобрен от НС на НАИМ през месец октомври и е внесен за сключване в ЦУ на
БАН. Проектът е одобрен и ще стартира през 2015 г.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Изнесена публична лекция във ВТУ на тема „Стратиграфия на следстолична Плиска”.

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
- Участие в комисия за определяне на режимите – граници и предписания за опазване
на недвижимата културна ценност „Софуларска махала”, гр. Ямбол;
- Участие в комисия (като докладчик) за определяне на режимите – граници и
предписания за опазване на недвижимата културна ценност „Красен кале” до гр.
Панагюрище;
- Член на изпитна комисия за провеждане на докторантски изпит;
- Член на разширен научен семинар на секция „Дистанционни изследвания и ГИС” за
отчисляване с право на защита и обсъждане на проекта на дисертационния труд на
задочен докторант ас. Стефан Кирилов Стаменов на тема „Пространствен модел и
хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на дистанционни и
наземни данни” за получаване на образователната и научна степен „Доктор”.
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5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Изготвено експертно становище за нуждите на Министерство на културата за
църквата „Св. Петка” в манастира „Св. Петка”, с. Владая. Становището е предоставено
на Министерство на културата.
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.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на организационния комитет за отбелязване на годишнина от смъртта на хан
Крум.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие с находки и постер във временна изложба „Българска археология 2013”.
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
- Спасители археологически разкопки на „Обект № 3” по трасето на АМ „Струма”
(ЛОТ 2, КМ 326+120 – КМ 326+310), м. Черешарника, землище на гр. Дупница (м. март
– юли 2014), по Договор на НАИМ и АПИ. Проучена площ – 8 500 кв. м. На обекта са
изследвани и документирани останки от стопанско-жилищна селищна структура,
функционирала през два периода: III–IV в. и VI в. За първия са характерни вкопаните
съоръжения, за втория – многоделни сгради с каменни основи и оградени с дворове. В
стопанските части са разкрити питоси in situ (над 30) и над 50 легла от тях.
Инвентирани са над 600 находки: монети от периода III–VI в. (сред тях – две
колективни находки, еталонни тежести), принадлежности към облеклото (фибули,
коланни токи и украси, обеци и др.), железни инструменти и сечива, фрагментирани
битови съдове и др.;
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- Редовно археологическо проучване на езически биритуален некропол край с. Топола,
Каварненско (м. август – септември 2014 г.). Финансиране – Договор на НАИМ с
Министерство на културата. Проучена площ – около 350 кв. м в южния сектор на
некропола. Разкрити са 28 нови гроба (с инхумация и кремация), с които общият им
брой е вече 623. Инвентарът на гробовете се състои от керамични съдове - гърнета от
двете категории, купи и кани от пречистена глина, железни сечива, сферични висулки и
дрънкалка.
1.2. Други изследователски теми
- Редакционна работа по каталога, типологията и статистическата обработка на
гробовете по обреда на трупоизгаряне от некропола при Топола с оглед предстоящата
публикация;
- Изготвяне на типологични таблици на металните находки от същия некропол.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в „53-та национална археологическа конференция в гр. Сандански” с доклад
за 12-годишните разкопки на ранносредновековния езически некропол край с. Топола,
Каварненско.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Даскалов, Л. Дончева-Петкова. Биритуален некропол при с. Топола. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 558-561. ISSN: 13130889.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекции и упражнения в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”:
„Археология на Великото преселение на народите” – зимен семестър (30 + 15 ч.);
„Археология на славяни и прабългари” – зимен семестър (30 + 15 ч.).
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти:
- 6 студенти (бакалавърска и магистърска програма) и докторанти на разкопките на
„Обект № 3” по трасето на АМ „Струма”;
- един студент магистърска програма на некропола при с. Топола, Каварненско.
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
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- Научен ръководител на докторанта на свободна подготовка Боян Тотев Иванов в
Катедра по археология на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.
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
- Изявления и интервюта пред централни (БНР, БНТ-Благоевград, Дарик, агенция
Фокус) и местни медии (радио Благоевград, в-к „Струма”) за разкопките по трасето на
АМ „Струма” край Дупница.
гл. ас. д-р Евгения Коматарова-Балинова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник ръководител на „Обект № 6” (км 24+220 – 24+460) по ЛОТ 1, АМ
„Марица”, м. май-юли 2014 г. На площ от 3 ха се проучи многослоен обект. Разкриха се
около 400 структури от периода на ранния неолит, енеолит, елинизъм (II – I в. пр. Хр.),
средновековие (XI–XIII в.), инвентирани са приблизително 600 находки. Научен
ръководител гл. ас. д-р Янко Димитров;
- Заместник ръководител на обект „Плиска, Кръгла каменна площадка” през август
2014 г. Научен ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов.
1.2. Други изследователски теми
- Ноември 2014 г. – работа с непубликувани ранносредновековни паметници от района
на Източното Черноморие в архивите на ИА-РАН и Музея за народите на Изтока,
Москва, Русия.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- А. Аладжов, Е. Коматарова-Балинова, Ст. Станилов. Кръгла каменна площадка в
Плиска. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 443-445.
ISSN: 1313-0889;
- Я. Димитров, А. Аладжов, В. Григоров, М. Инкова, Е. Коматарова-Балинова.
Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 456-459. ISSN: 1313-0889.
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гл. ас. д-р Петър Димитров
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Туристическа алея
северно от Владетелската църква”, НИАР „Велики Преслав”, гр. Велики Преслав. Срок:
април-май 2014 г. Финансиране: по договор между НАИМ-БАН и „РЕСТАВРАЦИЯ”
ЕАД. В проучената площ от около 55 кв. м бяха установени културни напластявания
със средна дебелина около 1,50 м. Идентифицирани са 25 гробни съоръжения и са
изследвани костите на 29 човешки индивида – част от големия некропол около
Владетелската базилика, възникнал в следстоличния период на града (XI–XIII в.).
Освен тях е разкрита една стопанска яма датираща от периода на Второто българско
царство (XIII в.). Извършено е пълно документиране на разкритите структури и
находки;
- Съръководител с гл. ас. д-р М. Манолова-Войкова на редовно археологическо
проучване на обект „Владетелската църква – Некропол”, НИАР „Велики Преслав”, гр.
Велики Преслав. Срок: август-септември 2014 г. Финансиране: по договор между
НАИМ-БАН и Министерство на културата. Проучена е площ от 90 кв. м със средна
дебелина на културните напластявания около 1,50 м. Проследени са леглата от
източната и западната стена на монументална сграда с ориентация североизтокюгозапад датираща от столичния период на Велики Преслав. През ХІ–ХІІ в. руините й
са използвани за изграждане на леки постройки, които могат да се свържат с
възникналия през ранния следстоличен период занаятчийски квартал около
„Владетелската базилика” – открити са 4 наземни помещения и 1 домашна пещ. Освен
тях са разкрити и три стопански ями от XII–XIII в. Документирани са общо 10 гробни
съоръжения и са идентифицирани останките на 12 човешки индивида – част от големия
некропол от XI–XIII век край „Владетелската църква”.
- Заместник-ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 6”,
ЛОТ 1 на АМ „Марица” с ръководител гл. ас. д-р Я. Димитров. Срок: юни-юли 2014 г.
Финансиране: по договор между НАИМ-БАН и АПИ. На проучената площ от 4500 кв.
м са установени следи от обитаване и паметници от неолита, халколита, бронзовата,
античната и средновековната епохи. Сред разкритите археологически структури са
монументална сграда, вкопани и наземни леки и по-солидни каменни постройки,
занаятчийски съоръжения (пещи), некропол.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали (за общо 6 глави) в подготовка на т. ІІІ – „Преславският
дворец. Владетелската църква”, съвместна монография в колектив с доц. д-р М.
Ваклинова, доц. д-р И. Щерева, гл. ас. д-р М. Манолова-Войкова, С. Горянова, проф.
д.и.н. 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
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- П. Димитров. Спасително археологическо проучване на обект „Изкопи за изграждане
на подпорна стена североизточно от „Владетелската църква” в НИАР „Велики
Преслав”. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 470-471.
ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- В. Григоров, П. Димитров. Средновековни катинари с форма на куче от Плиска и от
Велики Преслав. – Археология.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 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
- Член на Комитета по условия на труд към НАИМ-БАН (Заповед № I 49/23.01.2014 г.
на Директора на НАИМ);
- Член на Комисия (Заповед № I-2696/16.10.2014 г. на Директора на НАИМ) за
проверка на СМР в археологическа база „Велики Преслав”, гр. Велики Преслав, 2224.10.2014 г.;
- Член на Комисия (Заповед № РО9К-125/20.11.2014 г. на МК) за изготвяне на
предложение за определяне на режимите – граници и предписания за опазване на
археологически обект в м. „Красен кале” до с. Бъта, община Панагюрище, област
Пазарджик, 24-28.11.2014 г.;
- Председател на Комисия за годишна инвентаризация на ДМА и нематериални активи,
материални запаси, разчети и касова наличност в НАИМ-БАН (Заповед № I
3003/13.11.2014 г. на Директора на НАИМ), 24.11.-12.12.2014 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на „Археологически открития и разкопки”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник-научен секретар на НАИМ-БАН до месец май 2014 г.

166

гл. ас. д-р Евелина Тодорова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.3. Други изследователски теми
- Обработка на средновековните амфори от разкопките на Атинската агора и
подготвянето им за цялостна публикация съвместно с доц. д-р Й. Вруум, Университет
Лайден, Холандия. Подготвени са фото- и графичните изображения както и част от
каталога. Без финансиране.
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 2014 г.
- E. Todorova. Policy and Trade in the Northern Periphery of the Eastern Mediterranean: the
Amphora Evidence from Present-Day Bulgaria (7th – 14th centuries). – In: Proceedings of the
10th International Congress on Medieval Pottery in the Mediterranean (22-27 Octobre 2012)
Silves-Mertola.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Координатор на българо-полски проект по ЕБР „Дунавска България и полските земи
през Средните векове – сравнително археологическо изследване”. Проектът е съгласуван
и е одобрен от НС на НАИМ през месец октомври и е внесен за сключване в ЦУ на
БАН. Проектът е одобрен и ще стартира през 2015 г.
гл. ас. д-р Йордан Гатев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
Провеждане на спасителни разкопки при с. Радилово, общ. Пещера. Март 2014г. Обект
на проучване бяха 2 питоса от късната античност, които бяха вдигнати за реставрация.
Април-началото на май - провеждане сондажно проучване на обект № 2 по трасето на
АМ „Струма”, ЛОТ2, км. 325+530-325+600. Проучването се проведе от 31.03.2014 до
05.05.2014г. В границите на предварително определената площ на археологическия
обект от 4700 м2 са заложени 15 сондажа (около 10% от терена). До момента в нито
един от тях не са открити следи от археологически структури, нито е установен
културен пласт. Подемният археологически материал – битова и строителна керамика,
който се открива, е нехарактерен, отнасящ се към Късната античност и Османския
период, вероятно преотложен от разположеното на близкото възвишение селище.
Май- юни – участие като член на екипа в разкопките на Западната порта на Сердика.
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асистент Методи Златков
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Част от екипа на археологическо проучване на „Обект № 4.1” на АМ „Марица“, ЛОТ
1 до с. Великан, ръководител Чавдар Лалов. Време на участието – 11-15.08.2014 г.
Общата датировка на обекта е III – I в. пр. Хр. Разкрити са ями и погребения.
1.2. Други изследователски теми
- преминаване на курс по мобилен ГИС в СУ„Св. Климент Охридски“, ГГФ, при
Аделина Найденова, 11-13 юни 2014 г.;
- работата върху каталог на докторската теза на тема „Крепости, селища, пътища по
Горна и Средна Струма през ХІ–ХІV век. Селищни модели.“ Предаден е текст от 125 с.,
въз основа, на който бях отчислен.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в конференцията „Тракия през Средновековието и османската епоха:
характер и динамика на поселищния живот (XII–XVIII век)“, която се проведе в зала 1 в
Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на 27-28.11.2014 г., с доклад: „Рухването на
селищната мрежа в Тракия от края на XII – началото на XIII в.“;
- Участие в докторантска конференция „Филови четения, Културно-историческото
наследство: проучване и опазване“, 15-16 декември 2014 г., с доклад: „Селата в Тракия
през XI–XIV в. Проблеми на хронологията.“
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Янков, М. Златков. Археологически проучвания на обект „Пробив на бул.
„Митрополит М. Кусев” в АР „Августа Траяна-Верея“ (УПИ-I, кв. 63а по плана на
Стара Загора). – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 407409. ISSN 1313-0889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Л. Трайкова, М. Николов, М. Златков, И. Киров, Т. Тодоров, Г.
Михайлов, Й. Цветанов, П. Попов. Издирвания на археологически обекти в площ за
търсене и проучване на полезни изкопаеми „Бревене“. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 632-633. ISSN 1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- М. Златков, Г. Грозданова. „Цар Самуил († 1014) в битка за България“. – Наука. Кн. 6,
2014 г.
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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 2014 г.
- М. Златков. Анотации за средновековно въоръжение и снаряжение. – В: Цар Самуил
(† 1014) в битка за България. Каталог под редакцията на доц. д-р Л. Вагалински. София,
2014, 133-157, 160-163, 166-199. /общо 61 с./
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- E. Nazarova, K. Nenkov, M. Zlatkov. Dating of Lead Artifacts Based on Superconductivity.
Fourth Balkan Symposium on Archaeometry, 27th–30th September 2014, Nessebar, Bulgaria.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
- А. Миланова, М. Златков. „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“,
българският цар Самуил († 1014). София, 2014, 88 с.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия за инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд
Средновековие на НАИМ-БАН;
- 08-09.09.2014 г., участие като експерт на НАИМ-БАН в междуведомствена комисия
на Министерството на културата за приемане на археологическите разкопки на обект
„Калята“, гр. Якоруда, през 2014 г.;
- 23.09.2014 г., участие в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите
във връзка с обществена поръчка за отпечатване на каталог и две книги към изложбата
„Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“;
- 04.11.2014 г., участие в комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените
оферти по обявена публична покана ID номер 9034820 в Портала за обществените
поръчки от 17.10.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка
за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а"
от ЗОП с предмет: „Отпечатване на каталог и книга за деца към изложбата „Цар
Самуил († 1014) в битка за България“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Технически редактор на сборник с доклади от Втората докторантска конференция
„Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и
перспективи“, Supplementum 3 на „Българско е-списание за археология”, 2014, 121 с.;
- Технически редактор на каталог на изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за
България“, под редакцията на доц. д-р Л. Вагалински. София, 2014, 203 с.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Участие в предаването „Час по България“ на проф. д-р Пламен Павлов на 26.09.2014 г.
на тема „Оня прочут Самуил, който и до сега е в устата на българите...“.
- Интервю за предаването „Бащино огнище“ на телевизия „Планета”, за откриването на
изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- текстове за сайта на „BulFoto” за изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за
България“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Автор и участник в организирането на постерната изложба „Ненадминат по сила и
ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014)“, заедно с Албена Миланова
от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“;
- Част от екипа изработил изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“.
Участвах във всички етапи: изготвяне на идеен проект за изложбата, въз основа на
който бе предложена план-сметка (заедно с доц. д-р Л. Вагалински и доц. д-р М. Рехо);
подготовка и изработване на научна концепция за изложбата (заедно с доц. д-р Л.
Вагалински, доц. д-р М. Рехо, и д-р Г. Грозданова); организиране и осъществяването на
пътуване в Македония и Албания, където фотографирахме редица обекти свързани с
изложбата; подбор на експонатите (заедно с доц. д-р Л. Вагалински, доц. д-р М.Рехо, др Г.Грозданова, проф. д.и.н. И. Йорданов и доц. д-р В. Йотов); в проучванията на
техническите, финансовите и времевите възможности за подготовката на ефектен
мултимедиен продукт към изложбата; подготви се документацията за обществена
поръчка за тях (заедно с доц. д-р Л. Вагалински, доц. д-р М. Рехо, д-р Г. Грозданова,
гл. ас. д-р П. Пенкова и Н. Николова); осъществени бяха проучвания за поръчката на
необходимите за експонатите витрини; подготви се документацията за обществена
поръчка за тях (заедно с доц. д-р Л. Вагалински, доц. д-р М. Рехо, д-р Г.Грозданова, гл.
ас. д-р П. Пенкова, Н. Николова); организиране и координиране на работата при
транспорта на експонатите от общо 14 музея от страната, подготовката на договори,
застраховки и др. документи. (заедно с доц. д-р Л.Вагалински, доц. д-р М.Рехо, д-р Г.
Грозданова и гл. ас. д-р П. Пенкова); реализиране на мултимедийния продукт към
изложбата, изготвяне и съгласуване на проект за художествено оформление на залата,
осветление и озвучаване (съвместно със студио „Ню Ейдж”, доц. д-р Л. Вагалински, др Г.Грозданова и доц. д-р Г. Николов); проектиране и изработка на аксесоари към
витрините (заедно с гл. ас. д-р П. Пенкова, д-р Г. Грозданова и гл. ас. д-р К.Бояджиев);
аранжиране на витрините (заедно с гл. ас. д-р П. Пенкова, гл. ас. д-р К. Бояджиев и д-р
Г. Грозданова); участие в PR кампанията и акцията във фейсбук (заедно с доц. д-р Л.
Вагалински, агенция „Вивати” и д-р Г. Грозданова); организиране на откриването на
изложбата (заедно с доц. д-р Л. Вагалински, доц. д-р М. Рехо, д-р Г. Грозданова и Н.
Николова).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на организационния комитет за отбелязване на 1000 години от смъртта на
цар Самуил;
- Участие в координирането на Докторантска конференция „Филови четения,
Културно-историческото наследство: проучване и опазване“, 15-16 декември 2014 г.
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Снежана Горянова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовно теренно археологическо проучване на обект „Буховски
манастир „Света Мария Магдалина“, София, гр. Бухово, р-н Кремиковци (4 август – 14
септември 2014 г.). Финансиране – Столична програма „Култура“ 2014. Разкрита е една
от най-големите по площ проучвани на територията на България раннохристиянски
базилики (втора половина на IV – началото на VII в.) – едноапсидна, трикорабна, както
и останки от градеж от камъни с калова спойка, вероятно притвор и покрита галерия от
запад, фланкирана от две квадратни кули; при югоизточния ъгъл на наоса – гробнично
помещение с гроб в средата от втора половина на IV в. Проучени са и останки вероятно
от апсида на по-ранен християнски храм. Във вътрешността и около отдавна
разрушената базилика през XVI– XVIII в. се формира християнски некропол, от който
са разкрити 20 гроба и локализирани още около 30;
- Заместник-ръководител на теренно археологическо проучване на обект „Западна
порта на Сердика“, гр. София, централна част (ръководители гл. ас. д-р А. Аладжов и
гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова) (юни-юли 2014 г. ). Финансиране – Столична
програма „Култура“ 2014. Проучва се продължението в западна посока на ранен
декуманус максимус и основи на аркада от двете му страни, прекъснати от напречен
изкоп. Не е изяснена връзката между ранната улица и протейхизмата. Проучена е част
от укрепителната система при портата през втория или третия етап от нейното
преустройство и преди изграждането на петоъгълните привратни кули. Разкрита е част
от трасето на локализиран през 2013 г. канал, преминаващ през северната крепостна
стена и вероятно свързан с функционирането на ранна улица cardo. Изяснени са
отчасти хронологията в изграждането на т. нар. митница, западно от протейхизмата,
основите на самата протейхизма и малка част от жилищно помещение от периода II–III
в.;
- Заместник-ръководител на редовно теренно археологическо проучване на обект
„Дворецът-север“ в НИАР Велики Преслав (ръководител доц. д-р М. Ваклинова) –
октомври 2014 г. Финансиране – Министерство на културата. Проучени са част от две
разновременни улици, водещи от северната порта на Вътрешния град на Велики
Преслав към дворцовия комплекс и т. нар. Източен площад пред Тронната палата. С
уличните настилки са свързани и два водопровода от керамични тръби, довеждащи
вода от северозапад към централната част на втората българска столица. Разкрити са
останки от средновековни жилища (XI–XIV в.), боклучни ями, домакински пещи, пещ
за добив на дървени въглища и част от основа на улица покрита с дървени греди или от
производствено съоръжение.
1.2. Други изследователски теми
- Археология и история на Сердика-Средец-София през средновековието и османския
период (VII – края на XIX в.). Градоустройство, планировка, благоустрояване, жилища,
производства и производствени съоръжения, бит;
- Проучване на архивни материали за археологията на София;
- Раннохристиянски центрове и обекти в Сердика и нейните околности;
- Ежедневен бит в българския средновековен град.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Международна конференция „Базиликата „Света София“ на прехода от езичество към
християнство“ 11-13.03.2014 г., София – доклад на тема „Буховският манастир „Света
Мария Магдалина“ в контекста на развитието на раннохристиянските центрове в
околностите на Сердика“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- С. Горянова, В. Тодоров. Буховски манастир „Света Мария Магдалина“. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014. 556-559 ISSN: 13130889.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
- дипляна „Буховският манастир „Света Мария Магдалина“.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- координатор на проект „Проучване и интерпретация на археологическите култури на
територията на България и Сърбия“ (2014-2016 г.). Партньор на НАИМ са Съвет за
археология при САНИ и Балканолошки институт – САНИ, Белград.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в експертна комисия към Министерство на културата за определяне
дейностите по аварийна консервация на обект „Метростанция 8-II“, гр. София. (август
2014 г.);
- Участие в заседания на комисия по определяне и контрол на дейността по изграждане
на археологически парк на обект „Западна порта на Сердика“ (март – септември 2014
г.).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Публична лекция на тема „Буховският манастир „Света Мария Магдалина“ –
археологическо проучване през 2013-2014 г.“, 27.11.2014 г., гр. Бухово;
- Изработване на постери за разкопките на обект „Буховски манастир „Св. Мария
Магдалина“ – 3 бр. и на обект „Западна порта на Сердика“ – 10 бр.;
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- Изложба „Буховски манастир „Света Мария Магдалина“ – резултати от
археологическото проучване“ – ноември 2014 г., гр. Бухово, 117 СОУ;
- Интервюта за електронни (БНТ, БНТ 2, bTV, Нова ТВ, TV 7, News 7) и печатни медии
(в-к „Телеграф”, „24 часа”) във връзка с проучването на Буховски манастир,
„Метростанция Сердика 2”, „Западната порта на Сердика”.
Емилия Евтимова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на спасителни разкопки по ЖП линията „Пловдив –
Свиленград” (средновековният търговски път покрай Марица). Ръководител на обекта –
К. Меламед. Анализът на обилния керамичен материал, както и скромните бронзови
накити и монетите, които покриват един дълъг период от време – от Александър Север
(222 – 235) до сребърни турски акчета от началото на ХVІІ в., позволиха създаването на
работна хипотеза: изследваният терен представлява периферията на средновековно
село, което се развива на юг по лекия склон и покрива селища от римската и
ранновизантийската епоха. От средновековното село се проучи една полувкопана къща,
загинала при пожар, както и няколко стопански ями. Керамичните съдове и фрагменти
я датират безспорно в края на ХІ–ХІІ в. Така селото се свързва с поредица от вече
известни и изследвани села и една крепост по южния бряг на Марица –селата Ябълково
и Крум и крепостта Блесна близо до гр. Димитровград. Всички загиват в пожар в
самото начало на ХІІІ в. в резултат от събитията покрай ІV Кръстоносен поход, с
военните кампании на цар Калоян през 1205–1207 г. в Тракия. Върху останките от
селото се развива малък християнски некропол. Гробните дарове са скромни бронзови
обеци, останали на мода твърде дълъг период от време. Най-вероятно некрополът се
датира в ХІV в.;
- Ръководител на спасителни археологически разкопки в с. Петърч, Софийско.
Съръководители – К. Меламед, Е. Василева. Археологическите паметници са
разположени в най-източния край на сервитута – сондажи №№ 1-7 и в централната му
част, между сондажи №№ 12 и 15. Те са определени въз основа на анализ на обилния
керамичен материал и откритите предмети. Установени са два строителни хоризонта. И
двата принадлежат към Средновековието, с дати между VІІІ–ІХ и ХІ–ХІІ век. Поранният хоризонт е силно горял, следи от него се проследяват в сондажи №№ 13 и 14.
Най-вероятно датата му е в VІІІ–ІХ в. Към него спада ранна славянска керамика,
работена на ръка или подвижна дъска и на бавно колело, от песъчлива глина, лошо
изпечена. Анализът на разкритите старини и артефакти сочи, че сервитутът минава през
периферията на няколко селища, вероятно едно върху друго или в много голяма
близост. Хронологически те попадат в късножелязната епоха, илюстрирана обилно с
керамични фрагменти и пирамидални тежести за стан, късноантичната епоха,
илюстрирана с голямо количество строителна керамика, фрагменти от съдове и три
монети, ранносредновековната епоха, характеризирана с керамика на ръка и бавно
колело, включително две дъна с релефни печати – изключително рядко срещани в този
район на страната, и каменна архитектура от ХІ–ХІІ в. Със сигурност сервитутът
пресича средновековните селища.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
173

2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Е. Евтимова, К. Меламед. Спасително археологическо проучване на терен,
собственост на Българска банка за развитие АД, ул. Дякон Игнатий № 1, София. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 570-572. ISSN 13130889;
- Е. Евтимова, А. Станев. Спасителни разкопки на обект "УПИ VII-2, квартал 209, м.
"Център западно направление", бул. Христо Ботев № 52 - хотел Централ. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 573-574. ISSN 13130889;
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в изложбата "Археология 2014". Подготовка на материали, текст и снимки на
материали от с. Константиново.
Елена Василева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 8“ по
трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2. Времетраене на теренната работа – 4 месеца.
Проучена бе площ от 10200 кв. м. Разкрити бяха множество сгради и структури от
периода края на ХVІ–ХVІІІ век. Финансиране: АПИ;
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 8”, по
трасето на „Междусистемна газова връзка България-Сърбия“, научни ръководители:
Катя Меламед, Елена Василева. Финансиране МИЕ;
- Научен ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 3Джерман 1“ по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2. Времетраене на теренната работа – 35
дни. Проучена бе площ от 1300 кв. м. Разкрити бяха пещи за строителна керамика от
периода на Възраждането. Финансиране: АПИ.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Крепостта Лютица до Ивайловград. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 501-503. ISSN 13130889;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Д. Павлов. Разкопки на късноантична крепост Перистера,
гр. Пещера. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 506-508.
ISSN 1313-0889;
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- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във Вътрешния град на Калиакра.
– Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 536. ISSN 1313-0889.
- С. Иванов, Е. Василева, Х. Стоянова, С. Стойчев. Спасително археологическо
проучване на обект № 6, АМ „Хемус“, км 347+395 – 347+500. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 580-581. ISSN 1313-0889.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.3. Организирани школи или семинари
- Организиране на студентска полева археологическа школа по проект „Урвич –
последната крепост на Шишмановци“. Финансиране: Дирекция „Култура“, Столична
община.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на експертна комисия за приемане на новоразкрити археологически обекти,
недвижими културни ценности, за обект „Некропол с материали от желязната епоха“
при км 0+190 до км 0+270 от проект „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път, в участъка
от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Приноси към българската археология“
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II.5. СЕКЦИЯ ЗА НУМИЗМАТИКА И ЕПИГРАФИКА
Основно научно направление:
Монетни и епиграфски паметници от българските земи от епохата на античността
и средновековието
(финансиране от бюджета)
Текущи изследователски задачи:
•
„Монетна циркулация в българските земи VІ в. пр. Хр. – VІІ в.”; ръководител –
доц. д-р Б. Божкова;
•
„Античните надписи от българските земи”; ръководител – доц. д-р М. Манов;
•
„Българска кирилска епиграфика”; ръководител – доц. д-р К. Хаджиев.
доц. д-р Боряна Русева (ръководител на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- 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 на проекта доц. д-р Бистра Божкова. Финансиране – бюджет на БАН. Чрез
изследване на монетни съкровища и единични монетни 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;
- По индивидуалната планова научно-изследователска задача, озаглавена “Монетни
находки от предримската епоха в дн. български земи ”, работих върху следните теми:
класификация и хронология на ранните (ІІІ в. пр. Хр.) западнопонтийски Александров
тип златни и сребърни монетни емисии, и изследване на монетите, открити при
разкопки на археологическия обект край гр. Ветрен, община Септември.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Б. Русева. Раждането на монетата. Преразказ на “La naissance de la monnaie” с автор
Georges Le Rider. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 243-275, табло
34 (ISSN 1312-5532).
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2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Б. Русева. За сребърната лизимаховка на Енос, намерена в Пистирос. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика. Т. 10, 2014 (9 стр. текст, 1 табло с ил.) (ISSN 1312-5532).
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.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на изпитна комисия за редовна докторантура по антична гръцка
нумизматика към секция „Нумизматика и епиграфика” на НАИМ-БАН;
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Член на комисията по застрахователната оценка на археологическите паметнициекспонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre, април, 2015 г..
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Програма с темите за кандидат-докторантски конкурс по антична нумизматика;
- Опис и застрахователни оценки на сребърните и бронзови монети на тракийските
владетели и на статерите от златното съкровище „Тополово” от фонда на НАИМ-БАН –
експонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre, април, 2015 г. (10 стр. таблица);
- Опис и застрахователни оценки на бронзовите монети на одриса Севт III от фонда на
НАИМ-БАН (разкопките на Севтополис) – експонати в изложбата „Thrace antique”,
Louvre, април, 2015 г. (6 стр. таблица);
- Опис и застрахователни оценки на единични сребърни и бронзови монети на одриски
владетели; на единични сребърни и бронзови, старогръцки и елинистически монети,
както и на монети от елинистическото съкровище от фонда на Археологически музей –
град Септември (разкопките на Пистирос) – експонати в изложбата „Thrace antique”,
Louvre, април, 2015 г. (13 стр. таблица);
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
2025/2013 г. по описа на 04 РУ „Полиция” – София;
- Експертиза на монети по досъдебно производство №56/2014 г. по описа на ТДНПОРОП – МВР;
- Експертно становище относно преписка с рег. № У54307/2014 г. по описа на ГДНПМВР;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
91/2013 г. по описа на ОП – Плевен;
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- Експертиза на монети, веществени доказателства по НОХД № 1211/2013 г. по описа
на Окръжен съд – гр. Пловдив;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство
№183/2011 г. по описа на НСС;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
5/2014 г. по описа на ДАНС – Перник.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Заместник-главен редактор на сп. „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика” (изд.
НАИМ-БАН).
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Анотации за каталог на сребърни и бронзови монети на тракийски владетели (V–IV в.
пр. Хр.) от фонда на НАИМ-БАН – експонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre,
април, 2015 г. (11 стр. текст с 46 бр. илюстрации);
- Анотации за каталог на статерите от златното съкровище от Тополово, съхранявано в
НАИМ-БАН – експонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre, април, 2015 г. (4 стр.
текст с 14 бр. илюстрации);
- Анотации за каталог на единични сребърни и бронзови, старогръцки и елинистически
монети от разкопките на Пистирос (съхранявани в Археологически музей – град
Септември) – експонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre, април, 2015 г. (5 стр.
текст с 14 бр. илюстрации);
- Анотации за каталог на сребърни и бронзови монети на одриски владетели от
разкопките на емпорион Пистирос – експонати в изложбата „Thrace antique”, Louvre,
април, 2015 г. (3 стр. текст с 10 илюстрации);
- Анотации за каталог на монети от елинистическото съкровище, открито през 1999
година по време на археологическите разкопки на емпорион Пистирос – експонати в
изложбата „Thrace antique”, Louvre, април, 2015 г. (4 стр. текст с 14 илюстрации).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съхраняване на нумизматичния фонд „Монетни съкровища”;
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали и такива за временно
съхраняване;
- Предоставяне на нумизматични материали за научно изследване от фонд „Монетни
съкровища”;
- 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.
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доц. д-р Методи Манов (секретар на секцията)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект „Античните епиграфски паметници в България”. Финансиране
– от бюджета на НАИМ-БАН.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- M. Manov, V. Damyanov. The First Mint of Cavarus, the Last King of the Celtic Kingdom
in Thrace. – American Journal of Numismatics. New York, 25, 2013, 11-19. ISSN 10538356; ISBN 13: 978-0-89722-330-0.
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- М. Манов. Надписи с име на тракийския владетел Мостис. – Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика. Т. 10, 2014, 3 с. ISSN 1312-5532.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Писмено представено становище за статия на В. Беков, предложена за печат в
„Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на “Разкопки и проучвания”;
- Член на редколегията на “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на секция Нумизматика и епиграфика.

доц. д-р Бистра Божкова
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
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1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научна обработка на монетите, открити при археологическите разкопки на обекти
Canabae, ХІІ, ХVІІІ и Principia на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове
край Свищов. Ръководител – доц. д-р Евгения Генчева. Финансиране – Полша, във
връзка с Българо-полска експедиция с участието на специалисти от Варшавския и
Познанския университети;
- Научна обработка и изготвяне на каталог на монетите от археологически обект
„Преславец-юг”, гр. Харманли, 2014 г., научен ръководител доц. д-р В. Динчев;
- Научна обработка на монети от археологическите разкопки на обект „Бухово”, гр.
София, с научен ръководител С. Горянова;
- Научна обработка и изготвяне на каталог на монетите от археологическите разкопки
на Dimum, 2013 г., с научен ръководител доц.д-р Г. Кабакчиева.
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект “Монетна циркулация в българските земи V в. пр. Хр. – VІІ
в.”. 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”;
-Изготвяне и публикуване на каталог на гръцките монети от нумизматичния фонд на
НАИМ-БАН. Бронзови монети от провинция Горна Мизия. Финансиране – бюджет на
НАИМ-БАН.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Б. Божкова. Иконографията на Артемида в провинциалното монетосечене на Долна
Мизия и Тракия І–ІІІ в. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 35-50
(ISSN 1312-5532). Заб. Изданието е излязло от печат през 2014 г.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Б. Божкова. Римски монети от археологическото проучване на кастела DIMUM –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, Т. 10, 2014 (ISSN 1312-5532).
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Б. Божкова. Монети (ІІ–VІ в.) от археологическото проучване на обект „пл.
Независимост”, София. – В: Сборник в чест на д-р Магдалина Станчева.
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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”.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на БНК на ICOM – ЮНЕСКО.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на редовен докторант по римска нумизматика към ИФ,
специалност „Археология” на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Консултант към Художествения съвет на БНБ;
- Член на ВНЕК към ФНИ.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др.
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
2025/2013 г. по описа на 04 РУ „Полиция” – София;
- Експертиза на монети по досъдебно производство №56/2014 г. по описа на ТДНПОРОП – МВР;
- Експертно становище относно преписка с рег. № У54307/2014 г. по описа на ГДНПМВР;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
91/2013 г. по описа на ОП – Плевен;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по НОХД № 1211/2013 г. по описа
на Окръжен съд – гр. Пловдив;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство
№183/2011 г. по описа на НСС;
- Експертиза на монети, веществени доказателства по досъдебно производство №
5/2014 г. по описа на ДАНС – Перник;
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на годишника на НАИМ-БАН “Нумизматика,
сфрагистика и епиграфика”;
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- Заместник-главен редактор на поредицата на НАИМ-БАН “Разкопки и проучвания”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Предаване на МОЛ гл. ас. М. Доткова на 22 975 бр. монети от нумизматичния фонд на
НАИМ-БАН;
- Репрезентативна проверка на материалите от благородни метали във фонд
Нумизматика;
- 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 нумизматичен материал от обект „Метростанция Сердика”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Сердика - Западна порта ”;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Улица”, Велики Преслав;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „УПИ 5098”, гр. Созопол;
- Обработка на нумизматичния материал от селище в местността Герена при с.
Знаменосец, община Раднево;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Светилище на нимфите и
Афродита” с. Каснаково, община Димитровград;
- Обработка на нумизматичния материал от обект с. Нова Надежда, Хасковско;
- Обработка на нумизматичния материал от обект с. Мурсалево, АМ „Струма”;
- Обработка на нумизматичния материал от спасителни разкопки „Пробив на бул.
Методи Кусев“, Стара Загора;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Късноантична крепост и
средновековен манастир в м. Хисаря”, с. Драгойново, община Първомай;
- Обработка на нумизматичния материал от обект „Археологически комплекс при
западна порта – СЗ сектор, Несебър”.
- Работа по проекта на секцията „Монетна циркулация VІІ пр.Хр.–ХV в.”
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Национална научна конференция по случай 90-годишнината на проф. Василка
Тъпкова-Заимова в СУ „ Св. Климент Охридски”;
- Международна научна конференция „Св.София” на прехода между езичество и
християнство”;
- Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм:
Музейни перспективи”. Шумен 25-27 юни 2014г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Разпространението на монетите от 16 нумии на
император Юстиниан І. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 93-100.
ISSN 1312-5532;
- Д. Владимирова-Аладжова. Начало на монетосеченето в Сердика. – Археология. Т.
LIV, 2013, 1, 97-101. ISBN 0324-1203;
-Д. Владимирова-Аладжова. Монетите на императриците Елия Евдоксия, Елия Евдокия
и Лициния Евдокия и данните от България. – Известия на историческия музей в
Шумен. Шумен, 2014, ХV, 106-126. ISSN 0861-9581;
-Д. Владимирова-Аладжова. Нумизматични данни за живота в Сердика през ІІ–ІІІ в.
(Обект Веслец 13). – Известия на историческия музей Шумен. Шумен, 2014, ХVІ, 339346. ISSN 0861-9581.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Монета на Септимий Север от Галатия открита в Сердика.
– Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 10, 2014.
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 2014 г.
- Д. Владимирова-Аладжова. Монетите, императорската двойка и християнската
идеология през V век. – В: Градът в българските земи (по археологически данни).
Материали от националната научна конференция посветена на живота и делото на
ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 155-163. ISBN 978-619-00-0139-3;
- Д. Владимирова-Аладжова. Нумизматични данни от времето на хан Тервел. – В:
България в световното културно наследство. Материали от третата национална
конференция по история археология и културен туризъм „Пътуване към България”.
Шумен 17-19.05.2012г. Шумен, 2014, 194-200. ISBN 978-954-577-869-8.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- D. Vladimirova-Aladzhova. Impact of Christian Religion upon depictions of Marriage Solidi
of the 5th Century. – In: The Basilica of St. Sophia during the Transition from Paganism to
Christianity. Издание на Музея за история на София.
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- Д. Владимирова-Аладжова. Печат на император Ираклий от Сердика. – В: Сборник
посветен на 90 - та годишнина на проф. Василка Тъпкова – Заимова.
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 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ-БАН;
- Член на ОС на НАИМ-БАН;
- Заместник-председател на Управителния съвет на БИД;
- Председател на контролната комисия на АБА;
- Участие в кандидат докторантски изпит – Заповед № І 721/14.05.2014г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Участие със становище в научно жури в процедура за получаване на образователната
и научна степен „Доктор” на Данаил Петров в Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”;
- Участие със становище в научно жури в процедура за получаване на образователната
и научна степен „ Доктор” на Янислав Тачев в Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”.
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 „Годишншк на националния археологически музей”;
- Член на редакционната колегия на „Известията на регионалния исторически музей –
Шумен”.
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доц. д-р Коста Хаджиев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Ръководител на проект “Българска кирилска епиграфика”. Финансиране от бюджета
на НАИМ-БАН.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в конференция „Средновековният български град” в гр. Шумен през м. май
2014 г. с доклад ”Царят и градът”;
- Участие в Националната археологическа конференция в гр. Сандански с доклад
„Надписи и графити от Рилския манастир и Добърско“;
- Участие в „ХІ конференция за скалните манастири” в гр. Русе с доклад „Иваново –
средновековен културен център”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- К. Хаджиев. Эпиграфические памятники из средневегового города Червена и их
значение для истории города. – Вопросы эпиграфики. Бр. 3, 2015 г., 20 стр.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- К. Хаджиев. Надписи-графити от Иваново. – В: Сборник „Иваново – средновековен
културен център”, Русе 2014, 10 стр.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Култура на средновековна България” – ГГФ – СУ „Св. Климент Охридски” – 30 часа.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на Редакционната колегия на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”;
- Член на Редакционната колегия на „Годишник на НАИМ”.
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II.6. ПРОБЛЕМНА ГРУПА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Основно научно направление:
Интердисциплинарни методи в българската археология
(финансиране от бюджета)
доц. д-р Цветана Попова (ръководител на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обработка на материали от разкопките на археологически „Обект № 3-Джерман 1“ по
трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2 с ръководител гл. ас. д-р А. Аладжов;
- Обработка на материали от разкопките на археологически обект край с. Мурсалево по
трасето на АМ „Струма” с ръководител В. Вандова;
- Обработка на материали от разкопките на археологически обект край с. Кочериново
по трасето на АМ „Струма” с ръководител Р. Спасов;
- Обработка на материали от разкопките на археологически обект в гр. Созопол с
ръководител доц. д-р Кръстина Панайотова;
- Обработка на материали от разкопките на археологически обект край с. Караново с
ръководител В. Игнатов;
- Участие в лятна школа и разкопки в Лабранда, Турция.
1.2. Други изследователски теми
- Изследване на праисторическата икономика, палеосредата и древните земеделски
системи;
- Изследване на антични и римски обекти – изследване на растенията, предмет на
ритуална храна, доказателства за импорти и миграции;
- Обработка на археоботанични материали във връзка с горепосочените
изследователски теми от Джермен, Мурсалево, Кочериново, Созопол, Изворово,
Якоруда, Плиска, Халка бунар, Юнаците, Свещари, Овчарци, Петко Каравелово,
Великан, Калиакра, Дебелт, Банско, Дренково и др.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в 53-та национална археологическа конференция през м. май 2014 г. в гр.
Сандански.
б) В чужбина
- Участие с доклад в 20-та годишна среща на „Европейската асоциация на
археолозите”, 9-14 септември 2014, Истанбул, с доклад ”The use of plants in Ancient
Funerary Rituals- similarities and differences between Thrace and Anatolia”;
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- Участие с доклад в 20-та годишна среща на „Европейската асоциация на
археолозите”, 9-14 септември 2014, Истанбул, със съвместен доклад с доц. д-р К.
Лещаков „Some examples of food-preparation in the territory of prehistoric Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Бъчваров, Н.Тодорова, В.Петрова, Ц.Попова и др. Археологически обект при с.
Нова Надежда, общ. Хасково (от км 245+280 до км 245+420 по трасето на ж.п. линия
Пловдив – Свиленград). – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 57-60, ISSN:1313-0889;
- Ц. Попова. Археоботаничен анализ от крепоста Перистера. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 584-586 ISSN:1313-0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Tz. Popova. Use of Trigonellа foenum-graecum L.– first archaeobotanical evidences in the
territory of Bulgaria. – In: Archaeologia Bulgarica;
- Ц. Попова, М. Крумова. Археоботаничен анализ на растителни останки от ритуални
огнища от некропола Аполония Понтика ср. на V – ср. на IIIв. пр. Хр“. – В: ГНИМ
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 2014 г.
- Tz. Popova. Agriculture and subsistence economy in the territory of Bulgaria during neoeneolithic. – In: L’impact anthropique sur l’environnment durant les neo-eneolithique du sud
– est Europe. In honorem dr. Gheorghe Dumitroaia. Ed.: C. Preoteasa, C.-D. Nicola. PiatraNeamţ: Editura „Constantin Matasă”, 2014, 38-47, ISBN 978-973-7777-28-7.
1.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- Tz. Popova. Neolithic Bulgur from Neolithic Jabalkovo - South Bulgaria. – In: XXXVI
Annual Meeting of the Serbian Archaeological Society, 30 May – 1 June 2013,
Novi Sad, Vojvodina, Serbia.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
а) Международни археологически проекти по договор на ниво Академия
- Българо-сръбски проект „Изследване и интерпретация на археологическите култури
на територията на България и Сърбия“
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие в 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: НАИМ-БАН, Факултет за
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хуманитарни изследвания при Карловия университет (Прага), Школа за археология,
класически езици и египтология и Университет в Ливърпул. Ръководители: доц. д-р
Алексей Гоцев, проф. Ян Боузек и доц. Зошя Арчибалд;
- Участие в 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: НАИМ-БАН и Фондация на
елинския свят - ФЕС (Атина). Ръководители: доц. д-р Милена Тонкова, д-р Атанасиос
Сидерис;
- Участие в българо-френски проект „Аполония – некропол и територия”.
Партньори: НАИМ-БАН и Университет на Прованс Екc-Марсилия І (Марсилия).
Ръководители: A. Баралис и доц. д-р К. Панайотова.
в) Участие в проекти в чужбина
- участие в лятна школа и разкопки в Милас, Турция за период от 2 седмици – 15-30
август 2014 г.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- член на Европейската асоциация на археолозите
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Защита на дипломна работа на Милена Крумова, специалност „Археометрия” в СУ
„Св. Климент Охридски” на тема „Археоботаничен анализ на растителни останки от
ритуални огнища от некропола Аполония Понтика ср. на V – ср. на IIIв. Пр. Хр“.
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
- Ръководител на ПГИИ.
д-р инж. Никола Тонков (секретар на групата)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки

188

- Геомагнитно картиране на „Обект № 9” по трасето на АМ „Струма” в землището на с.
Джерман, община Дупница през април 2014 г. Ръководители са доц. д-р М. Тонкова и
доц. д-р Р. Георгиева. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 15” по трасето на АМ „Струма” в землището на
с. Мурсалево, община Кочериново през април 2014 г. Ръководители са проф. д.и.н. В.
Николов и доц. д-р К. Бъчваров. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 12” по трасето на АМ „Струма” в землището на
с. Мурсалево, община Кочериново през април 2014 г. Ръководител е доц. д-р А.
Божкова. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 5” по трасето на АМ „Марица” в землището на с.
Великан, община Димитровград през май 2014 г. Ръководител е гл. ас. д-р В. Кацарова.
Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Електросъпротивително и геомагнитно картиране, двумерна и тримерна
електросъпротивителна томография на „Светилище на нимфите и Афродита при с.
Каснаково, община Димитровград през май 2014 г. Ръководител е доц. д-р А. Божкова.
Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 13” по трасето на АМ „Струма” в землището на
с. Мурсалево, община Кочериново през май 2014 г. Ръководител е гл. ас. д-р И. Вайсов.
Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геофизика и геодезия на „Обект № 7” по трасето на АМ „Марица” в землището на с.
Великан, община Димитровград през юли-август 2014 г. Ръководител е доц. д-р М.
Тонкова. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 9” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Храбърско, община Божурище през август 2014 г. Ръководител е доц.
д-р Ст. Александров. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 7” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Петърч, община Костинброд през август 2014 г. Ръководител е доц. д-р
Ал. Гоцев. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 5” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Драговищица, община Божурище през август 2014 г. Ръководител е
доц. д-р В. Григоров. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 2” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Мировяне, община Нови Искър през август 2014 г. Ръководител е гл.
ас. д-р И. Чолаков. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 1” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Мировяне, община Нови Искър през август 2014 г. Ръководител е гл.
ас. д-р Л. Лещаков. Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геофизика и геодезия на многослоен обект от късния неолит и I хил. пр. Хр. При
извора Халка бунар в землището на с. Г. Белево, община Братя Даскалови през
октомври 2014 г. Ръководител е доц. д-р М. Тонкова. Финансирането е от НАИМ-БАН.
- Геомагнитно картиране на „Козарева могила” в землището на гр. каблешково, община
Поморие през октомври 2014 г. Ръководител е доц. д-р П. Георгиева. Финансирането е
от СУ „Св. Климент Охридски”;
- Геомагнитно картиране на археологически обект в землището на с. Седефче, община
Момчилград през октомври 2014 г. Ръководител е доц. д-р Хр. Попов. Финансирането е
от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 2” по трасето на газопровода за Сърбия в
землището на с. Мировяне, община Нови Искър през октомври 2014 г. Ръководител е
гл. ас. д-р И. Чолаков. Финансирането е от НАИМ-БАН;
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- Геодезия и геофизика на археологически обект в землището на бившето с. Овчарци,
рудник Траяново, Марица-Изток през ноември 2014 г. Ръководител е доц. д-р М.
Тонкова. Финансирането е от АМ „Марица-Изток”, гр. Раднево;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 2” по трасето на АМ „Струма” в землището на с.
Джерман, община Дупница през ноември 2014 г. Ръководител е гл. ас. д-р Г. Иванов.
Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на „Обект № 3” по трасето на АМ „Струма” в землището на с.
Джерман, община Дупница през ноември 2014 г. Ръководител е гл. ас. д-р А. Аладжов.
Финансирането е от НАИМ-БАН;
- Геомагнитно картиране на обект по трасето на реконструкцията на ж.п. линията
Септември-Пловдив в землището на с. Синитево, община Пазарджик през декември
2014 г. Ръководител е гл. ас. д-р В. Кацарова. Финансирането е от НАИМ-БАН.
1.2. Други изследователски теми
- Геофизично заснемане, електросъпротивително и геомагнитно картиране, двумерна и
тримерна електросъпротивителна томография на археологическия резерват „Кабиле” в
землището на с. Кабиле, общ. Тунджа през март 2014 г. Ръководител е гл. ас. И.
Лозанов. Финансирането е от СУ „Св. Климент Охридски”;
- 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
- Участие в 14-ти Балкански симпозиум по археометрия, 27-30.09.2014 г., гр. Несебър,
България с доклад „Geophysical prospection of archaeological sites. Some recent examples
from Bulgaria”.
б) В чужбина
Участие в 20-та годишна среща на асоциацията на европейските археолози, Истанбул,
Турция, 10-14.09.2014 г., с доклад „Electroresistivity tomography of archaeological sites
from the territory of Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Я. Димитров, Ст. Иванов, Н. Тонков, Л. Нинов, Ю. Савева. Сондажни разкопки в
прилежащата околност на могила № 27 в Плисковското поле. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 454-456, 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
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- N. Tonkov. Two and three dimensional electroresistivity surveys of Thracian burial mounds.
– Proceedings of the 12th Congress of Thracology, Targoviste, 10-th-14-th September 2013, 2,
2014, 401-411, ISBN: 978-606-654-077-3.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Международен българо-германски договор „Геомагнитно картиране по течението на
р. Азмака” между НАИМ-БАН и Вествалски университет, Мюнстер.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на Европейската асоциация на археолозите.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на студентска практика на археолози-стажанти по геофизика по проекта
на МОН „Студентски практики” – четирима стажанти, 240 часа.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- член на редколегията на сп. „Интердисциплинарни изследвания”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на ПГИИ.

доц. д-р Цони Цонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Приложение на ГИС в археологията;
- Проект JADE 2, Университет Франс-Конте, Безансон, Франция.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
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- Участие с доклад в „1st CAA Greece conference”, Ретимно, Крит, Гърция, 7-8 март 2014
г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ts. Tsonev. 3D reconstructions of sculpted emotions in the Copper Age Eastern Balkans. –
Expression, An International Journal of Art, Archaeology & Conceptual Anthropology. 6,
Atelier, 146-158.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Р. Миткова, П. Петрекен, С. Касен, М. Ерера, Л. Класен, К. Димитров, Ц. Цонев.
Полираните каменни сечива „Алпийски тип“ в България – неизвестните мащаби на
обмен в нео-енеолитния свят на стара Европа. – Годишник на регионалния
археологически музей в Пловдив. Т. ХІІ, 90-107.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Ts.Tsonev. Social Identities and Chipped-Stone Technological Cycles in Anatolia and the
Balkans. – В: Интердисциплинарни изследвания.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- Ts. Tsonev. Archaeological Approach to Linear Transformation of Surfaces (Kriging,
ArcGIS Geostatistical Analyst) and its Potential for Expanding Archaeological Interpretation.
– In: 1st CAA GR Conference Rethymno, Crete, Greece 2014, 35-46.
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“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- преместване на киоска на ГИС презентацията от залата на музея във входното фоайе.
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
- Обработка на материали от „Обект № 3” по АМ „Струма“, ЛОТ 2, с ръководители Д.
Грозданов и доц. д-р М. Даскалов;
- Обработка на материали от „Обект № 11” по трасето на „Междусистемна газова
връзка България-Сърбия” с ръководител М. Kръстева;
- Обработка на материали от археологически разкопки в „Археологически резерват
Улпия Ескус” при с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област с ръководител Г.
Кабакчиева;
- Обработка на материали от археологически разкопки на обект „Късноантична сграда”
край с. Дренково с ръководител Ю. Божинова;
- Обработка на материали от археологически разкопки на обект „Късноантична и
средновековна крепост Калята” с ръководител М. Инкова;
- Обработка на материали от археологически разкопки на обект „Тракийски градски
център”, Водната централа - Централен изкоп с ръководител доц. д-р Т. Стоянов;
- Обработка на материали от археологически разкопки на ранносредновековния
езически некропол край с. Топола, община Каварна с ръководител проф. д.и.н. Л.
Дончева;
- Обработка на материали от археологически разкопки на обект „Плиска - Център
Цитадела” с ръководител гл. ас. д-р Я. Димитров;
- Обработка на материали от археологически разкопки на селище от РБЕ край с.
Полски градец с ръководител доц. д-р К. Ников;
- Остеологични анализи от спасителни проучвания на територията на Мартен, Русенско
с ръководител Д. Драгоев;
- Обработка на материали от археологически разкопки на БДЖ Преславци с
ръководител доц. д-р В. Динчев.
1.2. Други изследователски теми
- Договор № ДФНИ – К 01/6 от 26.11.2012 „.... И нарекоха земята Карвунска ....” –
ръководител проф. д.и.н. Л. Дончева;
- Селищна могила Дядово – ръководител Д. Гергова;
- Западна порта на Сердика – ръководител гл. ас. д-р А. Аладжов;
- Драгойна – ръководител Е. Божинова;
- Изворово – ръководител гл. ас. д-р Б. Бориславов;
- Глухите камъни – ръководител доц. д-р Г. Нехризов;
- АМ „Марица” с. Великан – ръководител гл. ас. д-р Б. Бориславов;
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- Могила № 10 с. Ново село – ръководител К. Кисьов;
- Производствен център за металопластика при с. Златар – ръководител доц. д-р С.
Дончева;
- Спасителни проучвания по трасето на „Междусистемна връзка България – Румъния”,
ПИ № 001017 и 001018, Русенско – ръководител Д. Драгоев;
- Раднево – обект Ветата мая – ръководител на разкопките доц. д-р К. Ников;
- АМ „Марица”, ЛОТ I, об. 3 – ръководител В. Кацарова;
- Доситеево – ръководител гл. ас. д-р Б. Бориславов;
- Могила № 1 – Брестовица, Пловдивска област – ръководител К. Кисьов;
- Ранно християнна базилика при с. Червен бряг – ръководител С. Петрова;
- Южен поток – Провадия, Обект 101 – ръководител Н. Иванова;
- Южен поток – Провадия, Обект 126 – ръководител Н. Иванова;
- Плиска „Тайни ходници” – ръководители проф. д.и.н. Ст. Станилов, М. Инкова;
- Обект 35 БДЖ Пловдив – Сциленград – ръководител Г. Нехризов;
- Обект 36 БДЖ Пловдив – Свиленград – ръководител Г. Нехризов;
- Ада Тепе – ръководител доц. д-р Хр. Попов;
- БДЖ Нова Надежда – ръководител доц. д-р В. Динчев;
- АР „Водна Централа” – Южно предградие 2002 – 2007 г. – ръководител доц. д-р Т.
Стоянов;
- Халка Бунар в землището на с. Горно Белово, общ. Братя Даскалови в района на
Чирпанските възвишения – ръководител доц. д-р М. Тонкова;
- Средновековния град Трапезица юг – ръководител на разкопките гл. ас. д-р Д.
Рабовянов;
- Аполония – некропол и територия – ръководител доц. д-р К. Панайотова;
- AM „Марица”, ЛОТ 1, об. 3 Светилище на нимфите и Афродита 2013 и 2014 г. –
ръководител В. Кацарова.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Л. Нинов. Археоостеологични проучвания на антични обекти – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 429-431. ISSN: 1313-0889;
- Л. Нинов. Сондажни разкопки в прилежащата околност на могила № 27 в
Плисковското поле – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014,
454-456. ISSN: 1313-0889;
Л. Нинов. Археоостеологични проучвания на средновековни обекти. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 586-588. ISSN: 1313-0889.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на изпитна комисия – заповед № I 2891/03.11.14.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на сп. „Интердисциплинарни изследвания”.
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Надежда Кечева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасителни издирвания и повторно посещение на регистрираните
археологически обекти през 2013 г. от трасето на ЛОТ 2 на АМ „Струма“ през месец
февруари с цел тоталното им покриване, използвайки мобилен и настолен ГИС софтуер
във връзка с проект на НАИМ-БАН „Археологическа карта на България”.
Финансирането е лично и от НАИМ-БАН;
- Ръководител на спасителни издирвания и повторно посещение на регистрираните
археологически обекти през 2013 г. от проектното трасе на преносния газопровод
„Лозенец-Недялско” с цел верификация на получените резултати във връзка с проект на
НАИМ-БАН „Археологическа карта на България”. Финансирането е лично и от НАИМБАН;
- Ръководител на спасителни издирвания на археологически обекти на територията на
концесионна площ „Брезник“, находище „Милин камък“ през месеците март-април
2014 г. Заместник-ръководител на проучванията беше гл. ас. д-р Юлия Цветкова към
Катедра „Стара история, тракология и средновековна история” към Исторически
факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Теренните издирвания се
проведоха на територията на концесионната площ от 2.197 кв. км в землището на гр.
Брезник, зададена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД. 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. В
резултат на проучването беше изследвана площ от 2.873 кв. км. При издирванията бяха
локализирани пет площни археологически обекта, попадащи частично или изцяло в
концесионната площ. Предаден е научен доклад за всичките пет обекта и предписаните
мерки за опазване – предварителни археологически проучвания и наблюдение по време
на строителните работи. Финансирането е от НАИМ-БАН по договор с „ТРЕЙС
РИСОРСИЗ“ ЕООД (към проект на НАИМ-БАН „Археологическа карта на България”);
- Заместник-ръководител на издирвания на археологически обекти в община Казанлък
– края на септември-началото на октомври 2014 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 по речните тераси на
двата бряга на р. Тунджа при населените места Мъглиж, Черганово, Кънчево и Розово.
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 3.8
кв. км, като общо за шестте години работа в района тотално покритата площ надхвърля
100 кв. км. През 2014 г. бяха локализирани общо 23 археологически обекта, от които 17
са надгробни могили. Финансирането е от Исторически музей „Искра” Казанлък (към
проект на НАИМ-БАН „Археологическа карта на България”);
- Ръководител на наблюдение на „Обект № 1” от ЛОТ 1 от ж.п. линията „СептемвриПловдив”, разположен в землището на гр. Септември, община Септември, област
Пазарджик. Заместник-ръководител е Вяра Петрова, археолог в Археологически музей
„Проф. Мечислав Домарадски” в гр. Септември. Археологическото наблюдение
продължава и през 2015 г. Финансирането е от НАИМ-БАН по договор с ДП НКЖИ
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(към проект на НАИМ-БАН „Археологическо наблюдение и спасителни разкопки при
модернизацията на железопътната линия в участък Септември-Пловдив“).
1.2. Други изследователски теми
- 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 работния колектив на НАИМ-БАН, изготвящ справки от Автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България” с цел изготвяне на общ
устройствен план на част от общините в България. Изпълнението на тази трудоемка
задача налага анализ на наличните данни в системата (повечето от 90-те години),
обработка им в ГИС, работа с топографски карти в различни мащаби и сателитни
изображения, справки в Интернет. В резултат бяха изготвени кратки описания,
придружени с карти с означено местоположение на археологическите обекти;
- Участие в работния колектив на НАИМ-БАН, изготвил постерна изложба
„Българската археология – минало и настояще“. Изложбата се състои от 17 постера,
представящи историята на българската археология, сегашната й структура, найинтересните обекти и открития от различните периоди, тяхното популяризиране чрез
публикации, изложби и конференции и други аспекти от археологическите прочувания
през последните години;
- Участие в организационния комитет на съвместна докторантска конференция между
НАИМ-БАН и Катедра „Археология“ към Исторически факултет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Културно-историческото наследство:
проучване и опазване“. Конференцията се проведе на 15-16 декември 2014 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в „Danube Limes Brand Project”, Project Meeting Sofia/BG, 24-25 март, 2014 с
доклади “Archaeological map of Bulgaria – a national archaeological database” и “The
ARIADNE project” в съавторство с доц. д-р Г. Нехризов и гл. ас. д-р Юлия Цветкова;
- Участие в LIII Национална археологическа конференция, 26-29 май 2014 г., гр.
Сандански, България, с доклад „Издирвания на археологически обекти и ГИС –
световни тенденции и практики в България”;
- Участие в съвместната докторантска конференция между НАИМ-БАН и Катедра
„Археология“ към Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ на тема „Културно-историческото наследство: проучване и опазване“, 15-16
декември 2014 г. с доклад „От дребния до едрия мащаб: добри практики при
издирването на археологически обекти“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Н. Кечева. Издирвания на археологически обекти по корекции на трасето на
газопровод „Южен поток”, сектор 1, обл. Видин. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 594-595. ISSN 1313-0889;
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- Н. Кечева. Издирвания на археологически обекти по проектно трасе на газопровод №
2 за Турция в участъка между КС Лозенец до СО при с. Недялско, общ. Стралджа, обл.
Ямбол. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 645-648. ISSN
1313-0889;
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Н. Кечева. Издирвания на археологически обекти в
Казанлъшката котловина. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София,
2014, 644-645. ISSN 1313-0889;
- N. Kecheva. Established archaeological survey methods revised. Application of new GIS
technologies in Bulgaria. – В: Проучвания на културно-историческото наследство:
предизвикателства и перспективи. Доклади от втора докторантска конференция, 28-29
ноември 2013 г., София. Българско е-Списание за Археология, Supplementum 3, 2014, 116. ISBN 978-619-90156-2-9.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- Участие като експерт 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 Л. Вагалински, координатор –
доц. д-р 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”. Финансирането е от Европейската комисия по
Седма рамкова програма.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Членство в „Society for Conservation Geographic Information Systems (SCGIS)”,
неправителствана организация, занимаваща се с опазването на природно и културно
наследство чрез употребата на географски информационни системи по целия свят;
- Членство и в „SCGIS, Chapter Bulgaria”, клон на организацията в България.
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II.7. ФИЛИАЛ ШУМЕН
Основно научно направление:
Материална и духовна култура в българските земи през Средновековието
(финансиране от бюджета)
доц. д-р Павел Георгиев (ръководител на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на планови разкопки на обект „Плиска – ранно (дървено) укрепление” в
периода 08.08. – 07.09.2014 г. и 10.10 – 22.10.2014 г. по договор с НАИМ № 866/....
2014 г. и разрешение № 56/23.04. 2014 г. Разкопките бяха съсредоточени при изкоп ХХ,
където беше проучена нова площ от 150 кв. м и се продължи проучването на дълбокия
водоем с кладенец. Свалена беше и една от пътеките. Основният резултат е разкритата
и проучена изцяло втора банска постройка от нова аристократична резиденция във
Вътрешния град на Плиска. Баня № 2 има застроена площ от 58 кв. м и е запазена е с
вкопаното си приземие. Състои се от три помещения. Входното е с роля на съблекалня
и студена къпалня с басейн за хладка вода. Топлата къпалня заема най-голямото
помещение. В източната му стена е оформена ниша, в която е била вместена вана.
Запазен е силно обгорелият под за хипокауста. Пещта е разположена в канал с котелно
отделение. Пред тях се намира помещение, което е изпълнявало роля на префурний.
Освен подподово отопление, същинската част на банята е имала и стенно, монтирано
посредством тубули зад облицовката. Водоснабдяването е осигурено с керамичен
тръбопровод до голяма шахта, разпределяща водата за котела и двете къпални.
Строежът на банята се датира в първата половина на ІХ в. Освен нея, се проучиха три
полувкопани жилища и 4 стопански ями от края на Х–ХІ в., продължи изследването на
водоема с кладенец, където се достигна дълбочина над 8 м. Намерените предмети са
главно от следстоличния период на Плиска.
1.2. Други изследователски теми
- Продължих работа по индивидуална изследователска задача „Плиска през VІІІ–ІХ в.”,
като написах и отпечатах в сп. „Поволжская археология” статия на тема: „Плиска в
восьмом веке: проблемы и достижения”, 24 комп. с. и 8 илюстрации;
- Обобщих сравнителен материал за анализ на архитектурните данни за Крумовия
дворец и подготовка на 3D възстановка на строежа от д-р Божидар Станчев.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в международeн симпозиум „Християнство и книжнина”, организиран от
Научния център „Преславска книжовна школа” при Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски”, 24-25 октомври 2014 г., с доклад: „Княз Борис-Михаил –
198

монах чутовен и преславен („нов” източник за старобългарската културна история)”, 7
комп. с. и презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- П. Георгиев. „Плиска в VІІІ-ом веке”. – В: Поволжская археология. № 3 (9), 2014,
Казань, 194-221. ISSN 2306-4099.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- П. Георгиев. Тервеловите „чичовци в Солунско и Кисиниите” (към интерпретацията
на Мадарския надпис І, с). – В: Приноси към българската археология. Т. VІІ, 2013 (= В
памет на проф. Рашо Рашев), 27-44. ISBN 978-954-8761-84-0;
- П. Георгиев. За късноантичния произход на името Добруджа. – В: Добруджа. Т. 24-25,
2013 (= В чест на 70-годишнината на проф. Л. Дончева-Петкова), 135-149. ISSN 02052210;
- П. Георгиев. Царете Арев, Тургий, печенежкото нашествие и краят на Българския
апокрифен летопис. – В: Историкии. Т. 7, 2014, 48-66. ISBN 978-619-00-0150-8;
- P. Georgiev, Il. Penev, et al., D. Pantelica, A. Pantelica, et al. Pixe Analysis of some
Artefacts from the First Bulgarian Capital Pliska in the 9th – 11th Centuries. – В: Доклади на
БАН. Т. 67, № 5, 2014, 629-634. ISBN …
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- П. Георгиев. Tzykos и Tzokos – унобългарски прозвища на Крум и Омуртаг. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 10, 2014, 22 комп. с. и 2 образа;
- П. Георгиев. Сгрешено ли е името на цар Самуил в неговия надпис от 992/993 г.? –
Археология, 2014, под печат;
- П. Георгиев. Княз Борис-Михаил – монах чутовен и преславен” – В: Преславска
книжовна школа. Т. 15, 2015, 9 комп. с. и 4 образа.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- P. Georgiev. The Abodriti-Praedenecenti between the Tisza and the Danube in the 9th
Century. – In: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Ed. By L.
Donceva-Petkova – Cs. Ballog – A. Türk. София - Piliscsaba, 2014, 107-124. ISBN 978-96399-11-55-0; Hu-ISSN 1215-9239.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- П. Георгиев. „Симеоновият връх” край Плиска и неговата идентификация с МадараМундрага. – В: България в световното културно наследство. Материали от ІІІ
Национална конференция, Шумен, 2012. Шумен, 2014, 513-529. ISBN 978-954-577-8698;
- П. Георгиев. „Плюска град” и „град Шумен” – езиково тъждество и историческа
идентичност. – В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от
Националната конференция в памет на Вера Антонова, Шумен 2013 г. Шумен, 2014,
479-500. ISBN 978-619-00-0139-3;
- П. Георгиев. „Кастрон Хатенитон – Тонзовитон” – локализация и историческо
значение. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70годишнината на проф. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 2014, 451-467.
ISSN 978-619-00-0108-9;
- П. Георгиев, Р. Василев, Т. Тихов и др. Ранно (дървено) укрепление във Вътрешния
град на Плиска. – В: Археологически разкопки и открития през 2013 г. София, 2014,
433-436. ISSN 1313-0889;
- П. Георгиев, Р. Василев, Г. Илиева. Вътрешно и Външно землени укрепления на
Плиска. – В: Археологически разкопки и открития през 2013 г. София, 2014, 436-438.
ISSN 1313-0889;
- П. Георгиев, П. Лещаков и други. Издирвания на археологически обекти в Община
Аврен. – В: Археологически разкопки и открития през 2013 г. София, 2014, 616-618.
ISSN 1313-0889.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- П. Георгиев. Дебелт и валът „Еркесия” в светлината на писмени, топонимични и
археологически данни. – В: Сборник в памет на Цоня Дражева, 22 комп. с. и 8 образа;
- П. Георгиев. Двата първобългарски надписа от Каспичан. – В: Сборник по случай 50годишнинaта на община Каспичан, 7 комп. с. и 2 образа;
- П. Георгиев. Дванадесетият възпоменателен надпис на хан Омуртаг. – В: Добруджа.
Т. 26 (Сборник в чест на 60 годишнината на д-р Валери Йотов), 12 комп. с. и 3 образа;
- П. Георгиев. Новопазарският стан на крал Владислав ІІІ през 1444 г. – В: България в
европейската култура, наука, образование и религия. Материали от Националната
конференция, Шумен, май 2014 г., 19 к. с., 5 образа;
- П. Георгиев. Загадката „Сидера”. Към въпроса за границата между Византия и
България до и след покръстването. – В: MIDEAN AГAN. Сборник в чест на проф. Илия
Илиев по случай неговата 60-годишнина, 14 комп. с.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- П. Георгиев. Имената на Шумен за средновековната история на града. – В:
Златоструй. Сборник за литературна критика и изкуство. Кн. 18 (съст. А. Горчев).
Шумен, 2014, 54-61.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
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- Научно ръководство и редактиране на дисертационния труд на докторант Гергана
Илиева „Християнска символика върху паметници от Първото българско царство” за
представяне за вътрешно обсъждане във Филиала и ССА при НАИМ-БАН.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Научния съвет на НАИМ-БАН;
- Член на експертна комисия на УС на БАН за избор на Директор на НАИМ-БАН, 25
юли 2014 г.;
- Член на Научния център „Преславска книжовна школа” при Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Рецензия на дисертация за получаване на научно-образователната степен „Доктор” на
Катя Меламед на тема: „Етно-културни процеси в българското общество по данни на
езическите некрополи VІІ-ІХ в.”;
- Становище по конкурс за „доцент” в РИМ-В. Търново на д-р Евгени Дерменджиев;
-Рецензия на проект за финансиране на РИМ-Шумен за издаване на научен сборник
„Градът в българските земи (по археологически данни)”;
- Рецензия за статия на В. Григоров, Л. Тодорова. Статистическо изследване на
битовата керамика от обект „Дворцов център-изток” в Плиска, І етап. – В: BeJa
(Българско е-списание за археология).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Отговорен редактор на Сборник „Градът в българските земи (по археологически
данни (издание на РИМ-Шумен). Шумен, 2014, издателство „Фабер”, 572 с. ISBN 978619-00-0139-3;
- Главен редактор на сборник „Плиска-Преслав”, т. 11, включващ 32 статии, издание на
НАИМ-БАН. София, 2015.
б) В чужбина
-Член на редакционния съвет на сп. „Поволжская археология”, Казан, Република
Татарстан.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта пред вестници, радиа и телевизии за подготовката и резултати от
археологическите проучвания в Плиска и Преслав през сезон 2014 г. – общо 7 броя.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
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- Постер за разкопките на „Ранно (дървено) укрепление в Плиска през 2014 г. за
изложба „Българската археология през 2014 г.”
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен;
- Административен контрол над археологическите бази в Плиска и В. Преслав.
гл. ас. д-р Янко Димитров (секретар на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни разкопки на обект „НИАР Плиска. Дворцов център –
Цитадела”. Проучването се проведе в периода 07.09-14.10.2014 г., с целево
финансиране от МК, по договор с НАИМ-БАН. Обхваната бе площ от 300 кв. м, в два
отдалечени на 15 м един от друг изследователски изкопа – изкопи №№ ІІ и ІІІ от 2012/
2013 г., съответно покрай източната и покрай южната стени на Цитаделата. Продължи
планомерното проучване на културен пласт и структури в източната половина на т.нар.
Цитадела в Плиска. Регистрирани бяха три нива със застъпващи се една друга
конструктивни ями от дървени постройки и съоръжения и траншеи-основи на огради. В
североизточния край на изкоп № ІІІ се попадна на дебел до 0,10 м пласт от хоросанов
трошляк, който индикира наличие на неизвестна досега постройка с монументален
градеж в югоизточната част на Цитаделата. Разкриването на тази предполагаема
постройка от столичния период на Плиска ще е основна задача за следващия
археологически сезон. С организационното и финансово осигуряване от бюджета на
разкопките бяха засипани всички археологически структури, които на този етап не
подлежат на КРР и експониране (траншеи, ями и други вкопани съоръжения) в два
участъка с обща площ 200 кв. м. При засипването е възстановено нивото на терена
наравно с цокълния ред каменни блокове от стената на Цитаделата.
- Ръководител на спасителни разкопки на „Обект № 6”, АМ „Марица”, ЛОТ 1, км
24+220 – км 24+460.
Разкопките се проведеоха в периода 19.05.- 04.08.2014 г. Те
са част от спасителните археологически проучвания по трасето на ЛОТ 1 от АМ
„Марица", изпълнявани от НАИМ-БАН, по договор с Агенция „Пътна
инфраструктура". Археологическото проучване бе извършено на площ от общо 3 000
кв. м, (31 % от площта на обекта, попадаща в границите на сервитута). Резултатите
показаха, че върху цялата площ на „Обект № 6” има археологически останки, които са с
извънредно голяма наситеност и сравнително равномерно разпределени по цялата
обхваната от разкопките площ. Проучени бяха повече от 360 археологически структури
– каменни сгради, настилки от каменни плочи, вкопани структури (жилища, стопански
помещения и ями), както и част от християнски некропол. Предвид на получените при
разкопките данни, стана ясно, че почти всички структури принадлежат на селищен
център от градски тип, обитаван през периода ХІ–ХІІІ в. При проучването на обекта
постъпиха и материали, които показват обитаване на терена преди възникването на
средновековното селище. Открити са вкопани структури от ранния неолит, както и
материали от КЖЕ (V–ІV в. пр. Хр), елинистическата епоха (ІІІ–І в. пр. Хр.), римската
епоха (І–ІV в.) и от османския период (кр. ХІV–ХVІ в.). Комисията по чл. 158а от ЗКН
прие, че проучването на северната част от обекта, ограничена от юг с насипката на
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временния път, е завършено и тази част от терена бе освободена за строителни
дейности. Препоръчано бе извършване на пълно проучване в южната част на обекта.
Финансовото и организационно обезпечаване на това проучване е в процес на
подготовка.
1.2. Други изследователски теми
- Продължих работата по проект: „Археологическа карта на Външния град на Плиска”,
подготовка на текст и илюстрации по темата: „Теренни проучвания и картографиране
на паметницете във Външния град на Плиска, 1999-2009 г.”; „Битовата керамика от
обхожданията във Външния град на Плиска, 2010-2012 г.”;
- Събрах и обработих нови материали по темата “Битовата керамика от Плиска –
проблеми на типо-хронологическата характеристика”;
- Обработих археологически материали: 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);
- Събрах и обработих данни по темата „Дървеното строителство в Плиска – новите
археологически реалии от проучванията през последните 10 години”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в научна конференция „50 години от обявяването на Каспичан за град”,
Каспичан, 19 септември 2014 г., с доклад на тема „Два новооткрити обекта от
раннобългарското средновековие (VІІІ–ІХ в.) в землището на град Каспичан”, 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 2014 г.
- Я. Димитров, С. Иванов, Ю. Савев. Плиска – „Дворцов център-Цитадела“. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 438-440. ISSN: 13130889;
- Я. Димитров, С. Иванов, Н. Тонков, Л. Нинов, Ю. Савев. Сондажни разкопки в
прилежащата околност на могила № 27 в Плисковското поле. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 454-456. ISSN: 1313-0889;
- Я. Димитров, А. Аладжов, В. Григоров, М. Инкова, Е. Коматарова-Балинова, С.
Иванов. Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 456-459. ISSN: 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров, С. Иванов, С. Стойчев. Издирвания на археологически
обекти в ранносредновековното землено укрепление Кабиюк. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 603-604. 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 2014 г.
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- Я. Димитров. Археологическа карта на Външния град на Плиска: Издирване,
проучване и картографиране на обектите (1899-2009 г.). – В: Археологическа карта на
Плиска. София, 2013, 270-399. ISBN 978-954-9472-23-3.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Я. Димитров. Два новооткрити обекта от раннобългарското средновековие (VІІІ–ІХ в.)
в землището на град Каспичан. - В: Сборник с материали от Научна конференция „50
години от обявяването на Каспичан за град”, Каспичан, 19 септември 2014 г., 7 к.с., 5
обр.;
- Я. Димитров. Към археологическата карта на НИАР „РЗУ Кабиюк”: Находки от
средновековна керамика и „масов археологически материал” от теренно обхождане
през 2013 г. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф.д.и.н. Ст. Станилов, 21 к.
с., 9 табла.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Публични лекции от цикъла на НАИМ-БАН и СУ „Св. Климент Охридски” на тема
„Обликът на Крумовата столица Плиска според археологическите свидетелства“ – част
от програмата за отбелязване на 1200-годишнината от смъртта на хан Крум;
- „Хан Крумовото време и паметниците на дървената архитектура в Плиска“, 22 април,
София, НВИМ;
- „Дървеното строителство в Плиска: новите археологически реалии от проучванията
през последните 10 години“, 29 април, София, НАИМ – БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководител на Станислава Христова, дипломант в ШУ „Епископ Константин
Преславски”, магистърска програма по археология, тема „Некрополи и отделни
гробове в селищната структура на Плиска”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в експертна комисия по чл. 158а от ЗКН за приемане на резултатите от
редовни археологически проучвания на НКЦ в НИАР Плиска и НИАР Кабиюк (Заповед
№ РД 9К-96/17.09.2014 г. на Mинистъра на културата), 07.11.2014 г.;
- Участие в експертна комисия по чл. 158а от ЗКН за приемане на резултатите от
редовни археологически проучвания на НКЦ в НИАР Плиска (Заповед № РД 9К96/17.09.2014 г. на Mинистъра на културата), 17-21.11.2014 г.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на сборник „Плиска – Преслав”, т. 11.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Три интервюта пред медийни екипи от Хасковска област за резултати от спасителните
археологически разкопки по трасето на АМ „Марица”, ЛОТ 1, месеците юни-юли 2014
г.;
- Две интервюта пред медийни екипи от гр. Шумен за резултати от редовни
археологически разкопки в НИАР Плиска.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на Филиала на НАИМ-БАН в гр. Шумен

проф. д.и.н. Иван Йорданов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- “Просопография на българските земи в годините на византийското владичество.
Приноса на сфрагистиката”;
- Войната между Византия и България (976-1018). Просопография на участниците, 46
к.с. предадена за печат;
- Събиране на материал по темата (извори и сфрагистика) „Византийското присъствие
в Преслав 1000-1087 г.”;
- Документиране и разчитане на нови печати (повече от 150 екз.) като Supllement II към
Корпуса на византийски печати от България, в обем към момента 86 к.с.;
- Работа върху “Курс по византийска сфрагистика”, в обем 150 с, остава да се
редактира, прецизира и илюстрира през 2015 г.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Организирах и проведох Четвъртата национална конференция “Пътуване към
България”. България в европейската култура, наука и образование. Шумен, 14-16 май
2014 г.;
- Участвувах
в конференцията с доклад на тема “Преслав между Киев и
Константинопол (968-972). Приносът на археологията, нумизматиката и
сфрагистиката” , 6 к.с.;
- Участвувах в Международна научна конференция „Средновековна България в
контекста на балканската и европейската история и култура“ в чест на 90-годишнината
на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова, София, 28 февруари. 2014 г. Доклад: “ Печатите
на тема Другувития ( ІХ–ХІ в.)”, 4 к.с.;
- Участвувах в Медународна научна конференция „Европейският югоизток през
втората половина на Х – началото на ХІ век, история и култура.”, БАН, София, 6 – 8
октомври 2014 г. Доклад: “Печати на византийски военоначалници участвували в
българо-византийската война (976-1018)”, 6 к.с.
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б) В чужбина
- Участвувах в „11th International Simposium of Byzantine Sigilography, Istanbul, May, 9–
11, 2014. Доклад: „Byzantine Seals from Aqua Kalide – Termopolis”, 4 к.с.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- I. Jordanov. Titles and Dignitaries in the Preslav Court (893-971). The contribution of
Sigillography. – In: Miscellanea Bulgarica. Vol. 21, Das mittelalterliche Bulgarien, Byzanz
und Europa, Wien 2014, 55-69, ISBN 978-3-643-50591-0.
2.1.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- I. Jordanov. Byzantine Lead Seals from Aqua Kalide-Termopolis. – In: SBS. Vol. 12, 14 к.с.
ISBN 9783-11-022704-8.
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- И. Йорданов. Взаимоотношения Киевской Руси, Византия и Болгарии X–XII вв. Вклад
сфрагистики. – В: Сфрагистичний Щоричник. Т. ІV, Киев, 2014, 368-375. ISBN 978966-2068-31-3;
- И. Йорданов. Печати Теодорокана, патриция и катепана Едесы (середина ХІ в.). – В:
АДСВ. Т. 41, 2014, 86-98. УДК 903-904.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- И. Йорданов. Византийски митници (комеркиарии) на Долния Дунав през ХІ в.
Приноса на сфрагистиката. – В: Приноси към българската археология. Т. VІІ, София,
2013,115-123. ISВN 978-954-8761-84-0;
- И. Йорданов, Р. Морева-Арабова. Оловни византийски печати от района на
Асеновград. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 207-229. ISВSN
1312-5532;
- И. Йорданов. Оловни византийски печати от Хасковска област (ІI). – В:
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 167-199. ISSN 1312-5532;
- И. Йорданов. Сякъл ли е монети Тодор (Петър) братът на Асен? – В: Историкии. Т. 7,
2014, 67-87. ISВN 978-619-00-0150-8.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- И. Йорданов. Печатите на тема Другувития (ІХ–ХІ в.). – В: НСЕ. Т. Х,12 к.с. ISSN
1312-5532.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
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2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- И. Йорданов. Византийски императорски печати, намерени в България от времето на
цар Самуил 976-1014. – В: Цар Самуил (+ 1014) в битка за България. София, 2014, 6577. ISВN 978-954-9472-31-8;
- И. Йорданов. Средновековният град Констанция (ІV–ХІІІ в.). Приносът на
сфрагистиката. – В: Градът в българските земи (по археологически данни). Шумен,
2014, 341-352. ISВN 978-619-00-0139-3;
- И. Йорданов. Наблюдения върху датировката и идентифицирането на византийските
печати (ІV–ХІV в.), според Корпус на византийските печати от България. – В: VІІ
Национална конференция “От регионалното към националното”. Велико Търново,
2014, 156-174. ISВN 978-954-322-328-2;
- И. Йорданов. Войната между Византия и Русия в България (970-971). Просопография
на участниците. – В: “Пътуване към България”. България в световното културно
наследство. Т. 3, Шумен, 2014, 311-357. ISВN 978-954-577-869-8;
- И. Йорданов. Оловни печати с руноподобни знаци от България (втора половина на ІХ
в.) – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-годишнината на
проф. Казимир Попконстантинов. Велико Търново, 2014, 149-156. ISSN 978-619-000108-9;
- И. Йорданов. Византийският пълководец Петър, патрикий и стратопедарх (60-70-те г.
на Х в.). Приносът на сфрагистиката. – В: Realia Byzantino-Balcanica. В чест на 60годишнината на проф. д.и.н Христо Матанов. София, ИК „Гутенберг”, 2014. ISBN 978954-378-118-8.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- И. Йорданов. Съществувала ли е турма с името на Преслав? Печат на Адриан
турмарх на Преслав! – В: Международен симпозиум „Св.Св. Кирил и Методий и
българският златен век”, Велики Преслав, 1-3 ноември, 2013 г., 4 к.с.;
- И. Йорданов. Печатите от Акве Калиде-Термополис. – В: Сборник в памет на Цоня
Дражева, 28 к.с.;
- И. Йорданов. Пристигането на учениците на Кирил и Методий в Плиска (885-886).
Византийска дипломатическа офанзива в България (886-889). Приносът на
сфрагистиката.
–
В:
Пътуване
към
България.
Т.
ІV,
8
к.с.;
– И. Йорданов. Печати на епископи в архиепископия България (ХІ–ХІІ в.). – В:
Сборник в чест на проф. Илия Илиев по случай неговата 60-годишнина, 19 к. с.;
- И. Йорданов. Печати на византийски военоначалници участвували в българовизантийската война (976-1018). – В: Сборник 1000 години от смъртта на цар Самуил,
12 к.с.
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.2. У нас
- И. Йорданов. Градове, крепости и селища в средновековна България според данните
на сфрагистиката (Избрани статии и студии). Шумен, 2014. ISBN 978-954-577-898-8.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
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- Член съм на международната асоциация по византийска сфрагистика;
- Председател на СУБ клон Шумен.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Лекционен курс по "История на Византия" - 50 часа в Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”;
- Лекции по сфрагистика - 40 часа в Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Становище за докторска защита на Д. Петров от Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Главен редактор на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, т. 10;
- Съставител и главен редактор на сборник “Пътуване в средновековна България”, т. 4;
- Главен редактор на „Историкии”, т. 7;
- Член на редколегията на „Градът в българските земи (по археологически данни) ”,
Шумен, 2014.
б) В чужбина
- Член на редколегията на „Studies in Byzantine Sigillography”,
Международната асоциация по византийска сигилография.

орган

на

доц. д-р Стойчо Бонев
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „В. Преслав. Дворцова сграда в югозападната част на големия царския дворец”.
Разкопките се проведоха от 19.08. до 22.10.2014 г. и бяха финансирани от
Министерството на културата по договор с НАИМ-БАН и от АМ „В. Преслав”.
Резултат от продължилата повече от обикновено работа е пълното разкриване на
величествената сграда, което започна през 2010 г. Тя е съставена от три корпуса,
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размерите й в посока север-юг са 20 м. и в посока изток-запад 1,75 м, където е
затворена от ограничителен зид. Той от своя страна излиза извън нейните предели от
север, за да даде началото на анексирано към плановата й схема, свързано
конструктивно с нея, ново помещение. При това положение очакванията за идеален
правоъгълен план на сградата не се потвърдиха и тя се появи в един по-разчупен вид.
Разкритата импозантна постройка е откритие с огромно значение за културата на
източноправославния свят от IX–X век. Тя е личният жилищен дворец на преславската
владетелска династия, който е равнопоставен на двете централни дворцови сгради с
разположените в тях тронни зали. Той внася качествено нови факти в
градоустройството на Големия царски дворец. Паралелно с разкопките протекоха и
консервационно-реставрационни работи под мое методическо ръководство. Средствата
за тях са 10% от общата сума предвидена за проучванията. След завършването им беше
изготвен приемателно-предавателен протокол. Южно от двореца, пред фасадата му, е
развит портик от правоъгълни пиластри, стъпили върху двуредов блоков стилобат. При
крайните два от запад е оформен портал с пропилеи към сградата, при който е изграден
голям хидровъзел. Разкритото на този етап включва два канала, водоприемна шахта и
водно съоръжение определено категорично като водно огледало. Ясно е, че дворецът не
е изолирана постройка, а е лицето на значителен по мащабите си ансамбъл от много
сгради, съоръжения и комуникации. Очерталата се картина не само допълва, но и
променя кардинално лансираната вече близо век идея за действителния облик на
Царския дворец във Велики Преслав.
1.2. Други изследователски теми
- Финализиране на проект на община В. Преслав „Доставка на оборудване и
обзавеждане на ТИК с шест обособени позиции” с конкретна тема „Макетна
възстановка – умалена реплика на Вътрешния град на ИАР „Велики Преслав” в мащаб
1:100”, в който съм съавтор. Официално представяне на реализацията на макета на
11.03. 2014 г. в НАИМ-БАН и на 26.03.2014 г. в АМ „В. Преслав”;
- Работа като научен консултант по проект на РИМ-Шумен „Шуменската крепост през
XIII–XIV век”. Включва изработка на филм, компютърна 3D възстановка и дигитална
визуализация;
- Заключителен етап на работата върху монография на тема „Югът на Царския дворец
във Велики Преслав. Архитектура и благоустройство.” Подготовка на текста, към който
ще бъдат прибавени и резултатите от проучванията през 2014 г., на фотоилюстрации,
планове и табла с художествени рисунки на декоративна скулптура и металопластика.
Книгата ще влезе за печат до края на 2015 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.
- St. Bonev, Tsv. Boneva, S. Yorgova, St. Bonev. 3D reconstruction and digital visualization
of the south of the Royal Palace in Great Preslav. – In: Experimentelle Archäologie in Europa.
Bilans 2014. Unteruhldingen 2014, 187-193. ISBN 078-3-944256-02-6.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- Ст. Бонев, С. Дончева. Ранносредновековен център за металопластика в околностите
на Новосел, Шуменско (предварително съобщение за разкопките през 2004-2006 г.). –
В: Добруджа. Т. 24-25, 2013, 189-200. ISBN ISBN 0205-2210;
- 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). – В: ИИМШ. Т. 15,
403-408. ISBN 0861-9581;
- Ст. Бонев, Р. Георгиева. Дворцова сграда в югозападната част на Големия царски
дворец във Велики Преслав. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 464-466. ISBN 1313-0889.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Ст. Бонев. Столицата Велики Преслав през X век – не просто град, а агломерация. – В:
Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от националната
научна конференция посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен,
2014, 273-278. ISBN 978-619-00-0139-3;
- Ст. Бонев. Единадесетият век върху руините на владетелската резиденция във Велики
Преслав. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та
годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 469-479. ISBN
978-619-00-0108-9.
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”;
- Писмено представени концепции по проект на РИМ-Шумен „Шуменската крепост
през XIII – XIV век”.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Редколегия на сборник „Преслав”, т. 7. Отговорен редактор. Сборникът излезе от
печат в издателство „Фабер”, В. Търново през месец септември 2014 г. ISBN 978-954400-946-5.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- Публична лекция пред преподаватели и студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
на тема: „От района на южната порта” до „ Юга на Царския дворец” във Велики
Преслав”;
- Национална научна конференция по археология, история и културен туризъм
„Пътувания към България”. Презентация на макет умален модел в мащаб 1: 100 на
големия царски дворец във В. Преслав.
- Работа с медиите: проведени 2 пресконференции с представителство на журналисти
от много средства за масово осведомяване, интервюта и материали общо 20 броя в
БНР – Програмаи „Хоризонт” и „Христо Ботев”, БНТ, БТВ, Нова телевизия, радио
„Шумен”, в-к „Шуменска заря”, агенция „Фокус”, радио „Фокус”, вестници –
„Телеграф”, „Сега”, „Монитор”, „Преса”, „Дума”, „Стандарт”, „Труд”. Електронни
медии – „ТОП НОВИНИ”, „Шум БГ”, „Днес +”, „Fasti Online” (Fasti Online is a project
of the International Association of Classical Archaeology (AIAC).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработени и предадени във фонда на АМ „В. Преслав” 884 материала. В това число:
441 бр. находки от разкопки на Т. Тотев през периода 1968-1978 г. и 443 бр. от
югозападната част на Големия царски дворец (2005-2014 г.). За предаването е
изработена надлежна документация с описи и протоколи.
доц. д-р Стела Дончева
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Административна сградаюг“ в НИАР-Велики Преслав, м. септември-октомври, 2014 г.;
- Ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Производствен център за
металопластика при с. Златар, община Велики Преслав“, м. юли, ноември, 2014 г.
1.2. Други изследователски теми
- Продължена работата по индивидуалната изследователска задача: „Производствен
център за металопластика при Златар, Преславско”. Изработена е част от каталога на
находките от проучванията до момента с фото снимки и графични изображения.
Започната е текстовата част, която включва изследваните до момента комплекси;
- Продължена работата по проект „Ранносредновековни ремъчни украси от
Североизточна България“;
- Започната е работа по изследването на ювелирния инструментариум от
средновековна България в периода IX–XIV в.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в IV национална конференция по археология, история и културен туризъм
„Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2014 г. Доклад: „Токи с изображения на
211

животни и митични същества. Непубликувана колекция.” (съавтор Н. Николов), 14 к. с.,
презентация;
- Участие в XIII Есенни четения Сборяново – 2014 „От находката до витрината“.
Доклад: „Матрица за метални отпечатъци с изображение на птица”, 7 к. с., презентация;
- Участие в Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, Шумен, 24-25
октомври 2014 г. Доклад: „Късносредновековна бронзова матрица с изображение на
архангел Гавраил”, 6 к. с. с презентация.
б) В чужбина
- Участие в Pontica 2014. Sesiune Internationala „135 de ani de muzeografie dobrogeană”.
2-3 Octombrie 2014, Constanta. Доклад: “Buckles with Images of Animals and Mythological
Creatures from Medieval Bulgaria“, 11 комп. с. и презентация.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
2.1.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- С. Дончева. Типы и назначение литейных сосудов в средневековой Болгарии. – В:
Stratum–plus. No 6., Sankt Рeterburg-Cisinev, 2013, 243-254. ISBN 1608-9057.
2.1.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- С. Дончева. Метрическая система и соразмерность в христианской архитектуре
раннего периода. – В: Stratum–plus. No 6, 2015, 15 комп. с.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- С. Бонев, С. Дончева. Ранносредновековен център за металопластика в околностите на
Новосел, Шуменско (предварително съобщение за археологически разкопки за периода
2004-2006 г.). – В: Добруджа. Т. 24-25, 2013, 189-200. ISBN 0205-2210;
- I.Penev, St. Doncheva, G. Tsekova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. PIXE Analysis of the
Surface of Gold-plated Artifacts from the Middle Ages. – In: Bulgarian Academy of Sciences.
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011. Sofia, 2012, 132133. ISBN 1818-5355;
- I. Penev, St. Doncheva, G. Tsekova, E. Furu, Z. Szikszai, I. Uzonyi. PIXE Analysis of
Artifacts with Christian Symbols from Mediaeval Bulgaria. – In: Bulgarian Academy of
Sciences. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011. Sofia,
2012, p. 134-136. ISBN 1818-5355;
- А. Конаклиев, С. Дончева. Патриаршеска част на царския дворец - Велики Преслав. –
Археологически открития и разкопки за 2013 г. София, 2014, 462-464. ISBN 1313-0889;
- С. Дончева. Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики
Преслав. – Археологически открития и разкопки за 2013 г. София, 2014, 479-481. ISBN
1313-0889;
- С. Дончева. Нов център за производство на художествен метал в околностите на
Преслав. (Предварително съобщение). – В: ИИМШ. Т. 15, 2013, 54-64. ISBN 0861-9581;.
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- С. Дончева, Т. Тихов. Археологически проучвания на средновековни обекти в
Шуменско през последните десетилетия (кратък обзор). – В: ИИМШ. Т. 15, 2014, 79105. ISBN 0861-9581;
- С. Дончева. Сборник „Преслав“ т. 7. – В: ИИМШ, т. 15, 2014, 479-484. ISBN 08619581;
- С. Дончева. Един рядък тип оловен кръст от българското средновековие. – В: Сборник
есенни четения Сборяново. От находката до витрината. Т. 10, 2013, 76-81. ISBN 978619-00-0122-5;
- С. Дончева, Н. Николов. Средновековен бронзов пръстен с изображение на Горгона
Медуза. – В: Историкии. Т. 7, 2014, 43-47. ISBN 978-619-00-0150-8.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- S. Doncheva, B.Totev. A New “Hungarian” Type of Saber from the Outer City of Pliska. –
In: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Ed. By Lyudmila
Doncheva-Petkova-Csilla Balogh-Attila Turk. София – Piliscsaba, Vol.1, 2014, 133-136.
ISBN 978-963-9911-55-0.
2.2.1.2. Приети за печат през 2014 г.
- S. Doncheva, I. Bunzelov. Buckles with Images of Animals and Mythological Creatures
from Medieval Bulgaria – In: Pontica. Vol. 47, 2014, 11 комп. с.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- С. Дончева, Н. Николов. За восъчните печати през Средновековието. – В: България в
световното културно наследство. Шумен, 2014, 479-485, ISBN 978-954-577-869-8;
- С. Дончева. Производството на сребърни украси от центровете за производство на
художествен метал в околностите на Преслав. – В: Градът в българските земи. По
археологически данни. Сборник материали от Национална научна конференция,
посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова 31 октомври – 1 ноември 2013.
Шумен, 2014, 279-290. ISBN 978-619-00-0139-3;
- С. Дончева. Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския
период. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та
годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 395-405. ISBN
978-619-00-0108-9.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- С. Дончева, Николай Николов. Токи с изображения на животни и митични същества.
Непубликувана колекция. – В: Сборник „Пътуване към България“, 2014;
- С. Дончева. Матрица за метални отпечатъци с изображение на птица. – В: Сборник
„От находката до витрината“. Сборяново, Т. 8, 2014;
- С. Дончева. Късносредновековна бронзова матрица с изображение на архангел
Гавраил. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14, 2014;
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- С. Дончева, Ц. Дражевa. Два калъпа за накити от средновековната крепост Акве
калиде – Терма в Бургаски минерални бани. – В: Сборник в памет на Цоня Дражева,
2014.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в Международни научни организации и комитети
- Член на Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“
към ФХН на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научно ръководство и редактиране на дисертационния труд на докторант Гълъбина
Йосифова „Триизмерна обемно-пространствена реконструкция на базиликaлни
постройки от Преслав“, ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и други
- Рецензент на изследователски проект „Международен симпозиум „Християнство и
кжнижнина 2014”;
- Рецензент на изследователски проект „България в европейската култура, наука,
образование, религия 2014 г. ”;
- Рецензент на изследователски проект „Християнството в Югоизточна Европа
(Цивилизационни и политически аспекти) 2014 г.“;
- Консултант по проект „3 D възстановка на Шуменската крепост XII–XIV в.“;
- Становище за докторантски конкурс на Илонка Стоянова, катедра „Теология“, ФХН
ШУ „Епископ Константин Преславски“ с разработка на тема „Църковни канони и
религиозна толерантност“.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редaкционния съвет на „Журнал за исторически и археологически
изследвания“.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта пред вестници и радиа, свързани с резултатите от археологическите
проучвания на обект „Административна сграда - юг“ в НИАР Велики Преслав и
„Производствен център за художествен метал при с. Златар, Преславска община“, общо
5 броя.
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Станислав Иванов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект АМ „Марица”, ЛОТ 1, „Обект № 6”, км 24+220 – км 24+460. От 14.07. до 04.
08.2014 г., като член на екип с ръководител гл. ас. д-р Я. Димитров. Финансиране от
АПИ. Проучени са повече от 360 археологически структури – каменни сгради, вкопани
структури (жилища стопански помещения и ями), както и част от християнски
некропол. Планомерно изградените сгради и разнообразните находки паказват, че тук е
имало значителен селищен център от градски тип, обитаван през периода ХІ–ХІІІ в.
Проучената част обхваща неговата периферия. Преди възникването на селището този
терен е бил обитаван като най-ранните материали датират от ранния неолит,
продължава да се обитава през КЖЕ (V–ІV в. пр. Хр), елинистическата епоха (ІІІ–І в.
пр. Хр.) и римската епоха (І – ІV в. сл. Хр.);
- Обект НИАР „Плиска”, „Дворцов площад – Северозапад” от 08.08. до 06.09.2014 г.
Ръководител С. Иванов. Сътрудници С. Христова, М. Акинреми. Финансиране от МК.
Целта на проучването през 2014 г. бе продължаване на цялостното проучване в
сектора. Вкопани жилища и стопанки ями. През 2014 г. бе проучена източната част от
жилище № 9, западната му част остава в непроучен на запад терен, където е застъпено
от настилка от каменни плочи около Дворцовата базилика. Отоплителното му
съоръжение е печка изградена от къмъни и тухли, намирща се в югоизточния ъгъл с
отвор на север. Пред печката е оформено предпещно пространство вкопано в пода, а
пред него е разположена яма за съхранение на продукти. Според материала
произхождащ от жилището, то може да се датира във втората половина на Х –
началото на ХI в. Продължено беше изчерпването на яма № 18 – кладенец. Той е с
четвъртита форма и с размери 2,70 х 2,80 м. Достигнатото ниво през настоящия сезон е
11,25 м, но насипът продължава, като леко свива. На тази дълбочина той е основно от
ломени и обработени камъни, но не личи да е имал облицовка. На тази дълбочина се
появи и вода. На дълб. между 7,20-7,30 м се разкриха 6 черепа и разпилени човешки
кости. На по-горни и по-долни нива също се откриваха отделни човешки кости, което
позволява да предположим, че са попаднали в насипа при обрушването на горната
част от стените на кладенеца и при това обрушване са се свлекли намиращите се в
околността гробове. В целия сектор се попадна на траншеи и ями от дървени сгради.
Едната траншея принадлежи на сграда с правоъгълен план, чиято източна част е
проучвана от Р. Рашев. Западният й край е останал непроучен. Разкри се отсечка от
нейната южна траншея, широка 0,50 м и в насипа й се откриват гнезда от вертикални
дървени греди, които са с ширина до 0,20 м. Източната страница на ходника срязва
южната траншея на сградата, т. е. тя е по-ранна от него. Южно от тази постройка се
разкриха останки от друга дървена сграда. Нейната южна и западна части са
унищожени от предишните проучвания и това не позволява да се определи с точност
нейният план. Предполагаемата форма е четириъгълник, откъм източната страна има
три траншеи с посока изток-запад, с ширина 0,40-0,50 м. Предполагаемите размери на
постройката са 2,50 х 2,50 м. Трите траншеи на изток са с разкрита дължина около 1,80
м. Сред някои от откритите ями от дървени стълбове се наблюдава повтаряемост и
симетричност в местоположението им. Въпреки тези белези засега те не образуват
определен план. През 2014 г. в проучваните квадрати се попадна на 7 гроба от
некропола при Дворцовата базилика, които са останали непроучени при предишните
разкопки. Три от гробовете са разбити или не са прибрани всичките кости. Останалите
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се намериха на място в анатомичен порядък. Погребаните са възрастни индивиди,
погребани по християнски обряд. В гробовете не е открит инвентар.;
- Обект НИАР „Плиска”, „Център за производство на битова керамика във външния
град на Плиска” – от 07. 09. до 19. 09. 2014 г. Ръководители С. Иванов и Ст. Стойчев
(РИМ-Шумен). Сътрудник М. Акинреми. Финансиране от МК. Обектът е разположен в
северозападната част на външния град на Плиска, на левия бряг на Асар дере. Засечен е
през 2010 г. по време на издирването на археологически обекти във Външния град.
През същата година е разчистена аварийно горивната камера на една от пещите,
попадаща в иманярски изкоп. Целта на проучванията бе да се допроучи пещта и да се
установи наличието или липсата на други структури. Тя попада в кв. 35, 45, 46, 55 и 56
на заложената квадратна мрежа, която е съобразена с изработената през 2010 г. и 2012
г. мрежа на Външния град на Плиска. Пещта е с неправилна четвъртита форма, със
заоблени ъгли и размери 1,50 х 2 м. Вкопана е в здравия терен, стените са
„облицовани” с тегули и тухли, поставени на тясната си страна. В централната част на
горивната камера са запазени останки от подпорния стълб. Входът за зареждането на
горивната камера се намира от югоизток, откъм стръмния бряг на дерето.
Предпещното пространство е с неправилна елипсовидна форма и размери 7 х 6 м. В
насипа му се открива голямо количество фрагментирана луксозна и битова керамика,
част от нея със следи от горене, фрагментирани керамични лампи, метални предмети и
монети. Южно от пещта, се разкриха останки от подпорен зид, укрепващ стръмния
склон на дерето. Изработен е от ломен камък на калова спойка. Северно от пещта, в
заложените сондажи в кв. 74, се засече вкопаване, най-вероятно от предпещното
пространство на друга пещ. Подобно вкопаване се засече и в квадрати 12 и 22 на
северния сектор. Керамичният материал и откритите монети на императорите
Веспасиан и Траян я датират в първата четвърт на II в.;
- Обект НИАР „Плиска”, „Дворцов център – Цитадела”. От 20.09. до 24.09.2014 г.
Ръководител гл. ас. д-р Я. Димитров. Заместник-ръководител С. Иванов. Сътрудници
Ю. Савев и Камен Клисуранов. Финансиране от МК. Продължи планомерното
проучване на терена в източната част на Цитаделата. Работи се в изкопи №№ ІІ и ІІІ от
2012/2013 г., съответно покрай източната и покрай южната стени на Цитаделата.
Проучени са общо 84 археологически структури. В изкоп № II две има големи
хранилищни ями с „питосообразна” форма, които датират от последната третина на X
в. – началото на XI в. и са синхронни с част от жилищата-полуземлянки в
североизточната част на Цитаделата. Останалите структури са конструктивни ями и
трашеи от дървени постройки и съоръжения от столичния период на Плиска.
Установени бяха плановете на две от дървените постройки и бе продължено
проучването на предхождащата ги траншея от дървена ограда с посока север-юг.
Регистрирани бяха две вкопани структури, разположени една до друга. Едната бе
цялостно проучена. Тя е правоъгълен изкоп (размери 3,15 х 1,60 м, дълбочина 0,70 м),
ориентиран север-юг със следи от демонтирана пещ или огнище в средата на дъното.
Покрай вътрешното лице на източната стена на Цитаделата е разкрита част от
хоросанова подложка с дупки от вертикални пилоти, широка е 0,90 м. В изкоп № III
бяха регистрирани три нива от застъпващи се ями от дървени постройки, съоръжения и
траншеи на огради. В североизточния край на изкопа се попадна на дебел до 0,10 м
пласт от хоросанов трошляк, който показва наличие на неизвестна досега постройка с
монументален градеж в югоизточната част на Цитаделата.
- Обект НИАР „Кабиюк”, „Езически храм”. От 26.09. до 25.10.2014 г. Ръководител С.
Иванов. Заместник-ръководител Т. Тихов (РИМ-Шумен). Сътрудник М. Акинреми.
Финансиране от МК. В рамките на 5 сезона (2007-2013 г.) се разкри площта, върху
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която е разположен храмът, бяха проучени останките от монументалната сграда и
частично бяха проучени структури за изясняване на стратиграфията на обекта. През
2014 г. основната цел беше проучването на структурите предхождащи Езическия храм
и изясняване на връзките между тях. Останки от дървена сграда, предхождаща
каменната. До настоящия сезон ямите от нея бяха засечени на ниво очертание. Всички
ями се откриват около външното лице на вътрешния четириъгълник на Езическия
храм. Те са 18 на брой и са иметрично разположени, както една на друга, така и на
вътрешния правоъгълник. Всички са засегнати от основата на по-късния Езически
храм. В повечето от ямите се откриха гнездата или отпечатъци от вертикалните
дървени стълбове. Всички те попадат в единия край на ямата и са с размери 0,30 х 0,50
м. Стълбовете са стъпвали направо върху дъното на ямита и около тях пространството
е било уплътнявано с трамбована пръст. Само в един случай – яма № 17, се регистрира
допълнително укрепване с камъни. Според разположението на стълбовете се определят
формата и параметрите на дървената сграда. Тя е била правоъгълна с размери 18,50 х
10 м. Основно в пространството на вътрешния четириъгълник на Езическия храм се
откриха гнезда от дървени стълбове. Те са 14 на брой и са разположени в редици с
посока изток-запад, но не оформят план. Имат четвъртита форма и средни размери 0,50
х 0,30 м. В североизточната част на коридора на Езическия храм бе разкрита отсечка от
водопровод с дължина около 3 м и посока изток-запад. От него са останали 5 цели и 1
половинка тръби, които са свързани помежду си с хоросан. Неговото трасе е
прекъснато по време на построяването на храма. На изток и на запад от Езическия храм
се проследява неговото продължение. С каква постройка се свързва неговото
функциониране, засега остава неясно.;
- Обект „Местността Варницата – 1”, землище на гр. Чирпан, област Стара Загора. От
22.11 до 26.11.2014 г. Ръководител Н. Якимова (ИМ-Чирпан). Заместник-ръководител
Ст. Стойчев (РИМ-Шумен). Членове на екипа: С. Иванов (НАИМ-БАН), Ю. Юргов
(РИМ-Шумен) и В. Василев (НИАР-Плиска). Обходен терен предназначен за концесия
за добив на камъни. В парцела са регистрирани 6 могили принадлежащи на могилен
некропол и три селища. Едното от селищата попада в непосредствена близост до
Карасура и може да се приеме за нейна предградие.
1.2. Други изследователски теми
- Обработка на материали от разкопки;
- Работа по пещи за керамично производство – към завършване е статия произвоствени
пещи за строителна керамика от с. Ловец, Шуменско.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Я. Димитров, С. Иванов, Ю. Савев. Плиска – „Дворцов център–Цитадела“. –
Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 438-440. ISSN: 13130889;
- С. Иванов. Дворцов площад северозапад, Плиска. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 440-443. ISSN: 1313-0889;
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- Я. Димитров, С. Иванов, Н. Тонков, Л. Нинов, Ю. Савев. Сондажни разкопки в
прилежащата околност на могила № 27 в Плисковското поле. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 454-456. ISSN: 1313-0889;
- Я. Димитров, А. Аладжов, В. Григоров, М. Инкова, Е. Коматарова-Балинова, С.
Иванов. Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк. – Археологически открития
и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 456-459. ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов, Т. Тихов. Езически храм Кабиюк. – Археологически открития и разкопки
през 2013 г. София, 2014, с. 459-462. ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов, Е. Василева, Х. Стоянова, С. Стойчев. Спасително археологическо
проучване на Обект № 6, АМ „ХЕМУС “, км 347+395 – км 347+500. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 580-582. ISSN: 1313-0889;
- А. Аладжов, Я. Димитров, С. Иванов, С. Стойчев. Издирвания на археологически
обекти в Ранносредновекавното землено укрепление Кабиюк. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, с. 603 – 604. ISSN: 1313-0889;
- С. Иванов. Проучвания в НИАР „Кабиюк”. – В: Известия на Историческия музей
Шумен. Т. 15, Шумен, 2014, с. 476-478. ISSN 0861-9581.
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- С. Иванов, С. Стойчев. Пещ за битова керамика на левия бряг на Асар дере в Плиска.
– В: Археологическа карта на Плиска. София, 2013, 152-170. ISBN 978-954-9472-23-3.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редколегията на сборник „Плиска-Преслав”, т. 11 – редактиране,
унифициране, подреждане и допълване на предадените статии за сборника. През месец
юли и предаден за печат.

инж.-ик. Светлозар Стоянов – техник „Строителство и архитектура”
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Обект „Туристическа алея северно от Владетелската църква”, Велики Преслав.
Ръководител гл. ас. д-р Петър Димитров – НАИМ-БАН. Полагане на РПКМ,
хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане,
геометрична нивелация;
- Обект „Детска градина, УПИ І, кв. 122 (в границите на Античен град Улпия АнхиалоПалеокастро)”. Ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова – РИМ-Варна:
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Хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане,
геометрична нивелация, инженерна графика;
- Обект „Изкопни дейности, УПИ ІІІ-230, масив № 16, местност „Кротиря” (в границите
на Античен некропол Улпия Анхиало). Ръководител Антон Карабашев – директор на
ИМ-Поморие. Вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане;
- Обект „Производствен център за металопластика, етапи І и ІІ, с. Златар, общ. Велики
Преслав, обл. Шумен”. Ръководител доц. д-р Стела Дончева – НАИМ-БАН, Филиал
Шумен. Полагане на РПКМ (работна ос по малкия катет на РГО), хоризонтално и
вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане, геометрична
нивелация;
- Обект „Старобългарско селище, местност Бадалъците, с. Хърсово, община Никола
Козлево, област Шумен”. Ръководител гл. ас. д-р Константин Константинов – ШУ
„Епископ Константин Преславски”. Възстановяване и полагане на РПКМ,
хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане,
геометрична нивелация;
- Обект „Некропол в сектор северно от базиликата, Владетелска църква, Велики
Преслав”. Ръководители гл. ас. д-р Петър Димитров – НАИМ-БАН, гр. София и гл.ас.
д-р Мария Манолова-Войкова – РИМ-Варна. Полагане на РПКМ, хоризонтално и
вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане, геометрична
нивелация;
- Обект „Дворцов център-север, Велики Преслав”. Ръководители доц. д-р Маргарита
Ваклинова и доц. д-р Ирина Щерева – НАИМ-БАН гр. София. Полагане на РПКМ,
хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане,
геометрична нивелация;
- Обект „Административна сграда-юг, Велики Преслав”. Ръководител доц. д-р Стела
Дончева – НАИМ-БАН, Филиал Шумен. Полагане на РПКМ, хоризонтално и
вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане, геометрична
нивелация, инженерна графика;
- Обект „Изкоп ХХ, Дървена крепост, Етапи І и ІІ, Плиска”. Ръководител доц. д-р Павел
Георгиев – НАИМ-БАН, Филиал Шумен. Хоризонтално и вертикално инженерногеодезическо и археологическо заснемане, геометрична нивелация;
- „Обект № 41 във Външния град на Плиска”. Ръководители проф. д-р Стоян Витлянов
и гл. ас. д-р Константин Константинов – ШУ „Епископ Константин Преславски”.
Хоризонтално и вертикално инженерно-геодезическо и археологическо заснемане,
геометрична нивелация.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Четвърта национална конференция „Пътуване към България” – гр. Шумен,
14-16 май 2014 г., „България в европейската култура, наука, образование, религия” с
доклад на тема „Инженерно документиране на обект „Патриаршеска част на Царския
дворец” във Велики Преслав” (14 стр. БДС);
- Участие в Международна научна конференция „Културно наследство и кулутрен
туризъм: Музейни перспективи”, посветена на 110-годишнината на РИМ-Шумен, гр.
Шумен, 25-27 юни 2014 г. с доклад на тема „Бележки върху логистиката в музейната
осигуреност” (14 стр. БДС);

219

- Участие в Годишна университетска научна конференция – 03-04 юли 2014 г., НВУ
„Васил Левски”, гр. Велико Търново с доклад на тема „Археологическо документиране
на обект „Производствен център за металопластика” (14 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Културното наследство на Варна” – 26 септември
2014 г., СУБ – клон Варна, Община Варна, гр. Варна с доклад на тема „Инженерногеодезическо заснемане на археологически разкопки” (19 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „От находката до витрината”, „ХІІІ Есенни четения”,
Сборяново – 2014, 02-03 октомври 2014 г., ИМ-Исперих, гр. Исперих с доклад на тема
„Бележки върху логистиката в музейното обслужване” (17 стр. БДС);
- Участие в Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 13-14 ноември
2014 г., НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново с доклад на тема „Бележки за
работната геодезическа основа при археологически разкопки”(14 стр. БДС).
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 2014 г.
- С. Стоянов. Бележки върху логистиката в библиотечното обслужване. – В:
Национална конференция с международно участие „Иновативни практики за нов
маркетинг в библиотеката” (Шумен, 10-11 октомври 2013 г.). Шумен, 2014, 32-35, ISSN
978-954-2936-13-8;
- С. Стоянов. Археологическо и инженерно документиране на сектор източно от
Дворцовия център във Велики Преслав. – В: Сборник доклади от Годишна
университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново. Том
1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2013,
58-68, ISSN 1314-1937;
- С. Стоянов. Инженерно-техническо осигуряване на археологическите разкопки. – В:
България в световното културно наследство, Материали от Третата национална
конференция с международно участие по история, археология и културен туризъм
„Пътуване към България”. Шумен, 2014, 693-697, ISBN 978-954-577-869-8;
- С. Стоянов. Бележки върху логистиката в музейната осигуреност. – В: ИИМШ. Кн. 16,
Шумен, 2014, 95-110, ISSN 0861-9581;
- С. Стоянов. Насоки в транспортната политика на Община Шумен (1992-1996). – В:
ИИМШ. Кн. 15, Шумен, 2014, 395-400, ISSN 0861-9581;
- С. Стоянов. Бележки върху осигуреността на музеите. – В: Сборник „Есенни четения”,
Сборяново – 2013, „От находката до витрината”. Том 10, Велико Търново, 2014, 351357, ISBN 978-619-00-0122-5;
- С. Стоянов. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска. –
В: Градът в българските земи (по археологически данни), Материали от Националната
научна конференция посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова (Шумен,
31 октомври – 01 ноември 2013 г.). Шумен, 2014, 266-272, ISBN 978-619-00-0139-3.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- С. Стоянов. Инженерно документиране на обект „Патриаршеска част на Царския
дворец” във Велики Преслав. – В: Сборник от Четвърта национална конференция
„Пътуване към България” – гр. Шумен, 14-16 май 2014 г. (14 стр. БДС);

220

- С. Стоянов. Археологическо документиране на обект „Производствен център за
металопластика”. – В: Сборник от Годишна университетска научна конференция – 0304 юли 2014 г., НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново (14 стр. БДС);
- С. Стоянов. Инженерно-геодезическо заснемане на археологически разкопки. – В:
Сборник от Научна конференция „Културното наследство на Варна” – 26 септември
2014 г., гр. Варна (19 стр. БДС);
- С. Стоянов. Бележки върху логистиката в музейното обслужване. – В: Сборник от
Научна конференция „От находката до витрината”, „ХІІІ Есенни четения”, Сборяново –
2014 (17 стр. БДС);
- С. Стоянов. Бележки за работната геодезическа основа при археологически разкопки.
– В: Сборник от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” – 13-14
ноември 2014 г., НВУ„Васил Левски”, гр. Велико Търново (14 стр. БДС).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Член на „Съюз на учените в България”, Секция „Военни и технически науки”.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Член на „Съюз на краеведите в България”, Дружество на краеведите „Георги
Джумалиев”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Съгласно възложените задачи от Ръководител НАИМ-БАН, Филиал Шумен.
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II.8. ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Основно научно направление:
Материална и духовна култура в българските земи през Средновековието
(финансиране от бюджета)
доц. д-р Константин Дочев (ръководител на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Разкопки на крепостта Трапезица ”Сектор Югозапад” по договор между НАИМ-БАН
и Министерство на културата. Изразходвана сума – 25 000 лв. Времетраене – 30 август15 октомври 2014 г. Проучваният сектор е в югозападната, най-ниска и достъпна част
на крепостта. Разкопките започнаха през 2009 г. като досега те обхващат площ от около
1,300 дка. Основната задача, поставена от МК, е максимално разкриване на крепостната
стена и прилежащите терени към нея с видимост от площада пред хълма Царевец. В
периода 2011 – 2014 г. разкопки не са провеждани в този участък поради липса на
финансови средства. През настоящия сезон продължи разкриването на нови 20 м от
трасето на обиколната солидна крепостна, чието изграждане е започнало през 70-те
години на ХII в. В посочения участък тя е запазена на места на височина до 3,5-4,5 м.
От вътрешната страна се попадна на зидове от сгради с датировка ХIV в., долепени до
стената, чието проучване ще продължи следващия сезон. По предварителни данни в
този участък е регистрирана външна напречна стена, използвана не само за отбрана, но
и като водоснабдително съоръжение за доставяне на вода от р. Янтра. На ок. 40-45 м
извън крепостната стена, перпендикулярно, в посока към действащата ж.п. линия, бе
регистрирано от по-ранни сезони наличието на хоросанови градежи. Беше извършен
сондаж, в следствието на който се разкри солидна по размер сграда с неправилна
правоъгълна форма и външни размери 5,5-8,5 м, както и вътрешно помещение с
размери 3,40 х 4,0 м. Зидовете от север, юг и изток са с деб. 2,20 м, а от изток – 1,50 м.
Градежът е „опус емплектон” – с две зидани лица, но със сравнително нестабилен
пълнеж от дребни камъни и хоросан. От запад на кулата започна разкриването и на
напречна крепостна стена с деб. 2,30 м, изградена по същия начин. Около кулата се
разкриха множество големи плочести камъни, вероятно от разрушено стълбище.
Построяването на кулата и стената може да се датира към 1356-1360 г. в следствие
предприетите мерки от страна на цар Иван Александър за допълнително укрепяване не
само на важната за столицата крепост Трапезица, но и на останалите квартали на града,
поради османската инвазия в Южна България. През следващия сезон проучването ще
продължи в две посоки – нагоре, към обиколната крепостна стена, и под кулата – за
разкриването на вододайно съоръжение, вероятно втора кула-кладенец.
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.;
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- Събиране и анализ на единични и колективни монетни находки от страната.
Изработен каталог с типологическа характеристика, както и опис на единичните и
колективни монетни находки с монети на Палеолозите от дн. България (310 с.);
- Идентификация и опис на единични монетни находки (70 екз.) от обект „Лютица”,
община Ивайловград от сезон 2014 г., ръководител доц. д-р Бони Петрунова;
- Идентификация и опис на единични монетни находки (720 екз.) от обект „Църква Св.
Магдалина” до с. Бухово, област София от сезон 2014 г, ръководител Снежана
Горянова;
- Идентификация и опис на единични монетни находки (60 екз.) от средновековна
църква до р. Янтра в т. нар. квартал „Франк хисар” във Велико Търново, сезон 2014 г.,
ръководител проф. Хитко Вачев;
- Идентификация и опис на единични монетни находки (260 екз.) от обект „Крепост
Трапезица, сектор Източен” от сезон 2014 г., ръководител доц. д-р Мирко Робов;
- Идентификация и опис на единични монетни находки (20 екз.) от обект
„Средновековно селище до античния Ескус”, сезон 2013 г., ръководител доц. д-р
Гергана Кабакчиева.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Дочев. Две редки златни перпери на никейските императори Теодор I Ласкарис
(1204-1222) и Михаил VIII Палеолог (1258-1261). – Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика. Т. 9, 2013, 109-120, ISSN 1312-5532;
- К. Дочев. Неизвестен тип византийска медна монета на Палеолозите от ХIV в. – В:
Приноси към българската археология. Т. VII, 2013, 129-138, ISBN 978-954-8761-84-0;
- К. Дочев. Вторично доработени златни перпери на византийския император Михаил
VIII Палеолог (1258-1282). – Археология. Т. LIV, 2013, 2, 93-99; ISSN 0324- 1203.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- К. Дочев. Колективна находка с медни монети (60-те год. на XIII в.) от района на р.
Росица. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 10, 2014, 18 с. и 84 фотоса;
- К. Дочев. История на Троянския край през Средновековието. 35 с., издател община
Троян, 2015- 2016;
- К. Дочев. Имитация на златна перпера на Андроник II и Андроник III (1325-1328 г.). –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 11, 2015.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- лекции по „Антична нумизматика”, ІI курс специалност „Археология”, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, 2014 г. – 30 часа;
- лекции по „Антична нумизматика” с І-ва година магистри-неспециалисти,
специалност „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 15 часа;

223

- лекции по „Византийска и средновековна българска нумизматика”, ІІ курс
специалност „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 45 часа;
- лекции по „Християнска иконография и нумизматика” (VІІ–ХV в.), ІІІ курс
специалност „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 45 часа;
- лекции по „Християнска иконография и нумизматика” (VІІ–ХV в.), ІІ-ра година
магистри-неспециалисти, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 10 часа;
- лекции по „Стопанска история на българите (VII–XV в.) (по писмени извори и
нумизматични данни) ” – 15 ч.;
- лекции по „Антична и средновековна нумизматика”, ІІІ курс, специалност
„Археология”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2014 г. – 30 часа;
- упражнения по „Антична нумизматика”, ІI курс специалност „Археология”, ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 30 часа ;
- упражнения по „Византийска и средновековна българска нумизматика”, ІІ курс
специалност „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014 г. – 30 часа.
4.1.2 Научно ръководство:
4.1.2.1 На бакалавър, магистър или специализант
- 1 бакалавър (Калоян Димов), специалност „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
2014-2015 г., с тема ”Паричното обръщение в Търново в периода XV– XVII век”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ-БАН, София;
- Председател на постоянна комисия за предаване на нумизматичния фонд на НАИМБАН, София.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Нумизматична експертиза на монети и предмети по ДСП № 26/2014 г. по описа на
ДАНС-Н21, гр. Пазарджик;
- Нумизматична експертиза на 28 антични и средновековни монети и 14 предмета по
описа на НОХД № 3657/2013 г., Софийски градски съд, НО, Първи състав;
- Нумизматична експертиза на 82 антични и средновековни монети по ДСП №
2025/2013 г. на 4-то РУ „Полиция”, гр. София;
- Нумизматична експертиза на 4 римски монети и предмети по ДСП 3М № 225/2014 г.
по описа на РУ, гр. Свищов;
- Нумизматична експертиза на 440 гръцки и римски монети по ДСП № 13/2014 на
Окръжна следствена служба към Окръжна прокуратура, гр. Велико Търново.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
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- Член на Редакционна колегия на годишник „Нумизматика, сфрагистика и
епиграфика”, издание на НАИМ-БАН, гр. София;
- Член на Редакционна колегия на списание „Археология”, издание на НАИМ-БАН, гр.
София.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- самостоятелна пресконференция пред БТА за откриване на археологическия сезон и
работата на Филиала на НАИМ-БАН, В. Търново през 2014 г., 15 август 2014 г.;
- 2 самостоятелни предавания в Българска национална телевизия;
- 2 интервюта пред БТА;
- 3 интервюта пред агенция Фокус;
- 4 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия
„Видеосат”, В. Търново;
- 4 самостоятелни участия на археологическа тематика в Кабелна телевизия „Евроком
Царевец”, В. Търново;
- 2 интервюта в регионален вестник „Янтра днес”;
- 2 интервюта в регионален вестник „Борба”;
- 1 интервю пред Национално радио, програма „Хоризонт”;
- 1 интервю пред Национално радио „Дарик”.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на Филиал на НАИМ-БАН, гр.Велико Търново.

гл. ас. д-р Деян Рабовянов (секретар на филиала)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на редовно археологическои проучване на обект „Средновековен
град Трапезица – сектор Южен” в гр. Велико Търново, месеци август-септември 2014 г.
Финансиране от МК.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в Международна научна конференция „Европейският Югоизток през втората
половина на Х – началото на XI в. История и култура“, Българска академия на науките,
София, 6-8 октомври 2014 г., с доклад „Традиции и влияния в крепостното
строителство на Първото българско царство в периода Х – началото на XI в.“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- Д. Рабовянов. Костена пластина от арбалет от средновековна Трапезица във Велико
Търново. – Археология. Т. LIV, 1, 2013, 114-119. ISSN 0324-1203;
- Д. Рабовянов. Археологически разкопки на обект „Средновековен град Трапезица –
сектор Южен“. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 487490. ISSN 1313 0889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Н. Русев, Д. Рабовянов. Издирвания на археологически обекти
по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 597-599. ISSN 1313 0889.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Н. Кънев, Д. Рабовянов. Византийски оловен печат от хълма Трапезица. – Известия на
РИМ-В.Търново. Т. XXXVIII, 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 2014 г.
- Д. Рабовянов. Средновековни предпазители за меч от България. – В: Приноси към
българската археология. Т. VII, София, 2013, 99-114. ISBN 978-954-8761-84-0;
- Д. Рабовянов, В. Найденов. Средновековна броня от разкопките на Никополската
крепост. – В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 619-637. ISBN
978-954-577-869-8;
- Д. Рабовянов. Жилищният квартал на южната тераса на Трапезица в контекста на
градоустройството на столичния Търновград. – В: Градът в българските земи (по
археологически данни). Материали от Националната научна конференция посветена на
живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова, Шумен 31 октомври - 1 ноември 2013 г.
Шумен, 2014, 390-404. ISBN 978-619-00-0139-3.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- Д. Рабовянов. Традиции и влияния в крепостното строителство на Първото българско
царство в периода Х – началото на XI в. – В: Сборник с докладите от Международна
научна конференция „Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото
на XI в. История и култура“. Българска академия на науките. София, 6-8 октомври 2014
г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 2 интервюта за вестник „Янтра днес” във връзка с археологическите разкопки на
Трапезица;
- 1 интервю за вестник „Борба” във връзка с археологическите разкопки на Трапезица;
- 1 участие в телевизионно предаване за телевизия „Евроком”, В. Търново във връзка с
археологическите разкопки на Трапезица;
- Участие в предавания на радио „Фокус” – 3 бр.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Научен секретар на НАИМ-БАН – Филиал Велико Търново.
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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. мартюли 2014 г.;
- Научен ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Църква и баня”,
южно от манастира „Св. 40 мъченици” в гр. В.Търново, 28 юли - 28 август 2014;
- Научен ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Средновековен
град Трапезица – сектор Север (църква № 20)” в гр. Велико Търново, 2 септември - 7
октомври 2014 г.;
- Научен ръководител на редовни археологически разкопки на обект „Средновековен
град Трапезица – сектор Север (Дворцови сгради)” в гр. Велико Търново, 8 октомври 3 декември 2014 г.;
- Научен консултант на археологическите разкопки на крепостта Порос, Бургас.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Тотев. Археологически наблюдения на средновековен град Трапезица във Велико
Търново по време на реализирането на проект „Изграждане на подпорна стена,
художествено осветление и туристическа инфраструктура до историческия резерват
Трапезица”. – Археологически открития и разкопки през 2013.София, 2014, 493-496,
ISSN 1313 0889;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев. Археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица – сектор Север (църква 20)” във Велико Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 484-387, ISSN 1313 0889;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев. Археологически разкопки на обект „Църква
и баня, южно от манастира „Св. Четиридесет мъченици”” във Велико Търново. –
Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 496-498, ISSN 1313 0889;
- К. Тотев, Е. Дерменджиев, П. Караилиев. Археологически разкопки на обект
„Средновековен град Трапезица – сектор Север” (Дворцови сгради) във Велико
Търново. – Археологически открития и разкопки през 2013. София, 2014, 481-484, 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 2014 г.

227

- К. Тотев. За една група византийски кръстове от България. – В: Сборник „Градът в
българските земи (по археологически данни)”. Материали от научна конференция,
посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова. Шумен, 31.10-01.11.2013.
Шумен, 2014, 450-457, ISBN 978-619-00-0139-3;
- К. Тотев. Нов подглазурен надпис с името на цар Иван Александър. – В:
„Средновековният човек и неговия свят”. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф.
д.и.н. К. Попконстантинов. В. Търново, 2014, 235-238, ISBN 978-619-00-0108-9.
2.2.2.2. Приети за печат през 2014 г.
- К. Тотев, Н Кънев. Новооткрит оловен печат на латинския император Бодуен Втори. –
В: Материали от четвъртата национална конференция по история, археология и
културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, май, 2014;
- К. Тотев. Сребърен нагръден кръст от разкопките на Трапезица. – В: Сборник в чест
на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Ст. Станилов;
- К. Тотев. Вратичка от бронзов триптих с изображение на св. Георги-войн. В: Сборник
в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. В. Нешева.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на НС на НАИМ-БАН;
- Член на комисия на МК за приемане на резултатите от редовни археологически
проучвания на недвижими културни ценности на обект „Ранновизантийска и
средновековна крепост край гр. Севлиево”, м. ноември 2014 г.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- 5 интервюта за вестниците „Борба” и „Янтра днес” във връзка с археологическите
разкопки на Трапезица, църквата „Св. 40 мъченици” и църквата южно от нея.
- 2 участия 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” – 7 бр.;
- Участия в предавания на радио „София” – 5 бр.

доц. д-р Мирко Робов
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Разкопки на крепостта Трапезица Сектор „Югоизточен” по договор между НАИМБАН и Министерство на културата. Изразходвана сума – 25 000 лв. Времетраене – 13
август- 25 октомври 2014 г. През 2014 г. е проучен участък от комплекса при църква №
3 в югоизточния сектор на Трапезица, с обща площ от около 250 м2. Дебелината на
културните напластявания е до 1,30 м. Установената и през настоящия сезон
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хронологична картина потвърждава досегашните наблюдения от предходните
археологически разкопки в сектора. В най-ниските пластове се откриха материали от
ранножелязната епоха – керамика и животински кости. Значително количество от
железни крици и шлак допълват установената картина за организираната тук обработка
на желязо. Продължи работата по доразкриването на затворения феодален комплекс,
разположен на две съседни тераси – западно и югозападно от църква № 3. Общата му
площ е над 2,5 дка, а това го прави най-големия по рода си в столично Търново.
Основната и единствена сграда, свързана с обитателя на ансамбъла, е двуделна, с обща
дължина от 32 м. Западната постройка (”А”) е със стопански характер. Източната част
от двуделната сграда (постройка „Б”) е с дължина от 18,50 м (изток-запад) на 8,50 м
(север юг) при неустановен северен зид. Непроучена остава малка част от сградата, с
площ от около 20 м2, която остава под депото след разкопките на д-р Васил Берон и на
Жорж Сьор, съответно през 1884 г. и 1900 г. Сградата е свързана непосредствено с
църква № 3 и портата чрез алеи с настилка от каменни плочи. Вътрешно членение на
сграда „Б” не се установява. Това означава, че преградната конструкция и носещите
елементи са били от дърво. Разкрито бе вътрешното лице в източната част на южния
зид, а така също и източния зид на постройката. Комплексът е създаден към началото
на XIII в., а след средата на същото столетие търпи сериозни промени в планировката.
Просъществувал е до края на Търновското царство. Монети от целия период на
столично Търново илюстрират непрекъснатост в обитаването. Сред останалите находки
са фрагменти от стъклени съдове, дъно от порцеланов съд, графити върху керамични
фрагменти и др. Разкритите двадесет гроба, пет от които вторични, хронологически
предхождат сградата. Изграждането на сграда „Б” е съобразено със съществувала
непосредствено южно от нея постройка, градена с добре обработени камъни, положени
в правилни редове, на хоросанова спойка. Във височина са се редували с тухлени
пояси. Вътрешността е грижливо измазана с хоросан. Източната част на постройката е
върху солиден фундамент от хоросан, едър чакъл и ломени камъни. На отстояние 3 м от
вътрешния североизточен ъгъл в субструкция (един ред камъни) се установи дъговиден
градеж – най-вероятно апсида, чието доразкриване предстои. По протежение на
вътрешното лице на северния зид, на 2 м в посока към запад, се установи напречен зид
(север-юг). На разстояние, съответстващо точно на неговата дебелина, той е на
хоросанова спойка, като в посока юг продължава като калов градеж. Градежът е
стилобатен, оставал под нивото на тухлената настилка, а в северният му край се е
издигал като пиластър към вътрешното лице на северния зид. Откритата in situ
варовикова колона вероятно е елемент от конструкцията на сградата. Най-ранните
открити тук монети датират сградата от първата половина на ХІІІ в. Просъществувала е
до края на Търновското царство, за което свидетелстват монети на цар Иван Шишман.
Сред находките тук (монети, стъклена ампула, бронзов ключ, сребърна матрица,
вероятно от печат, с личен герб и др.) прави впечатление дъно от съд, изработен в
сграфито техника, с изобразен на дъното хексаграм.
1.2. Други изследователски теми
- Подготовка на монографично издание: „Феодален комплекс в югоизточната част на
Трапезица”.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- Участие в научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 13-14 ноември
2014 г. с доклад „Падането на Търново през лятото на 1393 г. и съдбата на Трапезица”,
Национален военен университет „Васил Левски”;
- Участие в Национална екскурзоводска конференция „Търново 2014”, 14-16 ноември
2014 г. с доклад „Феодален комплекс при църква № 3 на Трапезица”;
- Участие в научна конференция „Културно-историческо наследство – опазване,
представяне, дигитализация” на Регионалния академичен център – Велико Търново,
посветена на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките, 26
ноември 2014 г. с доклад „Югоизточният сектор в градоустройствената структура на
Трапезица”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Робов. Проучвания на средновековната крепост Трапезица, сектор „Югоизточен”.
– Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 490-493, 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 2014 г.
- М. Робов. Падането на Търново през лятото на 1393 г. и съдбата на Трапезица. – В:
Национален военен университет „Васил Левски”. Сборник материали от Научна
конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 10 с.;
- М. Робов. Югоизточният сектор в градоустройствената структура на Трапезица. – В:
Сборник с докладите от Научна конференция „Културно-историческо наследство –
опазване, представяне, дигитализация” на Регионалния академичен център – Велико
Търново, посветена на 145-годишнината от създаването на Българската академия на
науките, 26 ноември 2014 г., 9 с.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- „Манастирите в градоустройствената структура на столично Търново (XII–XIV в.)”.
Лекция пред студенти от Твер. 13 август 2014 г. По програма за сътрудничество с ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на Обществения съвет за опазване на културното наследство при кмета на
община Велико Търново, по чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- общо 34 участия в: кабелно радио „Велико Търново”, кабелни телевизии „Евроком
Царевец”, „Видеосат”, радио „Фокус”, агенция „Фокус”, „Дарик радио”, агенция
„Дарик”, вестник „Труд”, вестник „Стандарт”, вестник „Монитор”, вестник „Борба”,
вестник „Янтра днес”; TV7.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Представяне на „Феодален комплекс в югоизточния сектор на Трапезица” в
национална изложба „Българска археология 2014”.
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II.9. ОТДЕЛ ЕКСПОЗИЦИИ
Основно научно направление:
Експозиции и фондове в НАИМ
(финансиране от бюджета)
доц. д-р Мария Рехо (заместник-директор на НАИМ–БАН)
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.1. Лекции
- Спецкурс „Гръцка керамика“ в СУ „Св.Климент Охридски“ – 30 часа.
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Научен ръководител на трима стажанти от Италия на тримесечна практика в НАИМБАН по програмата „Leonardo da Vinci mobility project“.
4.1.4. Ръководство на редовни докторанти
- Научен ръководител на три редовни докторантури в СУ „Св.Климент Охридски“.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Председател на Музеен съвет на НАИМ-БАН;
- Член на Музеен съвет на БАН;
- Член на Научен съвет на НАИМ-БАН;
- Член на работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство, съгласно заповед от 30.10.2013 г.;
- Консултант на проект „Адаптация на Централната минерална баня за Музей на София
с активно присъствие на минерална вода“ към Столична община.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
Ръководство на цялата музейна дейност на НАИМ:
- Подробен анализ на ситуацията в отделните фондове: инвентарни книги, инвентарни
номера, описи, описни номера, научно-спомагателен фонд, картотеки, договори за
временно предоставени паметници на други институции; фото-архив;
- Програмиране на предстоящата работа на Отдела, според министерските наредби;
- Преработка на част от експозиционния план на постоянната експозиция, предизвикана
от влизането на нови паметници в колекциите на музея и закупуването на нови
витрини. Подготовка на новата документация според министерските наредби;
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- Организиране и пропагандиране на временни изложби: „Българска археология
2013г.“, „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността“ (представена и в музеите в
гр. Септември и гр. Благоевград), „Цар Самуил в битка за България“;
- Дидактически програми за училища, свързани с изложбите „Знаеш ли тази игра? Игри
и играчки в древността“ и „Цар Самуил в битка за България“;
- Други програми за деца, реализирани в сътрудничество с Фондацията „Easy Art”;
- Участие в преговори с чуждестранни музеи за участие на НАИМ-БАН в изложби във
Франция, САЩ, Япония и Германия ;
- Участие в преговори за изложбата на Лувър в НАИМ-БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Заместник-директор на НАИМ-БАН – ресор Музей;
- И.Д. директор на НАИМ-БАН в дните 13-14 март; 2 април; 26 май-5 юни; 16 юни-10
юли; 5 август-3 септември; 15-30 септември; 10 октомври-8 ноември; 18-21 ноември
2014 г.

гл. ас. д-р Камен Бояджиев (ръководител на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на спасително теренно издирване на археологически обекти в района на
язовир „Искър“, район Панчарево, Столична община. Издирването се проведе през май
2014 г. Бяха регистрирани два археологически обекта (от халколита и ранната желязна
епоха), които периодично са заливани и разрушавани при промените в нивото на
язовира;
- Участие в спасителните археологически проучвания на обект в м. „Чавдарова чешма”
– обект № 16 по трасето на ж.п. линията Пловдив-Свиленград, в периода от 24 май до
17 юли и от 18 август до 30 август 2014 г. Финансиране от НКЖИ. Проучени са 2500 м2
площ на дълбочина от 0,70 до 3,50 м от съвременната повърхност. Обектът е
разположен на две незаливни тераси над древното корито на р. Марица.
Археологическите разкопки засвидетелстваха наличието на структури от ранния и
късния неолит, ранната бронзова епоха и античността, както и материали от халколита,
късната бронзова епоха и средновековието;
- Съръководител на археологическите проучвания на селищна могила Юнаците, по
проект с фондация „Балканско наследство“. Времетраене – от 19 юли до 17 август 2014
г. Разкопките бяха съсредоточени в сондажа, направен от В. Миков през 1939 г. и
участъка непосредствено южно от него (кв. 07). Проект на СП – “Материална и духовна
култура през халколита в българските земи в контекста на Балканския полуостров”;
- Обработка на археологически материали от проучванията през 2013 г. на обект в м.
Хауза до с. Капитан Андреево, Свиленградско (март 2014 г.);
- Обработка на находки и документация от селищна могила Юнаците от проучванията
през 2014 г.;
- Обработка на находки и документация от археологически обект „Чавдарова чешма“ от
проучванията през 2014 г.
1.2. Други изследователски теми
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- Участие в проект ARIADNE. Актуализирани са данните за 100 АКБ картона на обекти
от област Пазарджик в АИС-АКБ;
- Специализация в PACEA/PPP-UMR5199 CNRS в Бордо, Франция. Времетраене – 1
месец, ноември 2014 г. Стипендия на френското правителство по програма „Мобилност
на млади научни работници“.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие като представител на НАИМ-БАН в международен форум по опазване на
недвижимото културно наследство на тема „Проучване, опазване, експониране и
социализация на недвижими културни ценности – методи, технологии и материали“,
проведен на 08 април 2014 г. в Национален музей на българското изобразително
изкуство;
- ІV Балкански симпозиум по археометрия, проведен в Несебър в периода 26-30.09.2014
г. Участие с постер “Stone tools from the Chalcolithic settlement at Varhari”, съвместно
със С. Георгиев (ГИ-БАН) и гл. ас. д-р Е. Балканска (СУ „Св. Климент Охридски“).
б) В чужбина
- ХХ годишна конференция на Европейската Асоциация на археолозите, проведена в
Истанбул от 10 до 13 септември 2014 г. Участие с доклад на тема: „Environmental and
cultural factors in development of Chalcolithic fortifications in Bulgaria”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, И. Кревкьор, Н. Карастоянова. Пещера
Манастира, Великотърновско. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 29-31. ISSN: 1313-0889;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 97-100. 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 2014 г.
- Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Chalcolithic settlements Varhari and Orlitsa, Eastern
Rhodope Mountains: two models of interaction with the environment. – In: L’impact
anthropique sur l’environnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de l’Europe. In
honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia. Ed. by C. Preoteasa, C.-D. Nicola. Piatra-Neamţ, 2014,
103-114. ISBN 978-973-7777-28-7.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
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- К. Бояджиев. Каменни боздугани от неолита и халколита в България. – В: In memoriam
Lilyana Pernicheva-Perets. В. Петрова, С. Танева, К. Бояджиев (ред.). Годишник на
Националния археологически музей. Т. 12, София, 2014, 141-151. ISSN 1310-7933.
2.3. Издадени през 2014 г. научни книги
2.3.2. У нас
- К. Бояджиев. Въоръжение през халколита в българските земи. София, 2014
(Дисертации, 9). ISBN 978-954-9472-30-1.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
- К. Бояджиев. Българска археология 2013. – В: Наука. Т. 2, 2014, 16-20. ISSN 0861
3362;
- Българска археология 2013. Каталог към изложба. Съставител К. Бояджиев. София,
2014. ISBN 978-954-9472-28-8;
- А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, И. Кревкьор, Н. Карастоянова. Пещера
Манастира. – В: Българска археология 2013. Каталог към изложба. Съставител К.
Бояджиев. София, 2014, 7. ISBN 978-954-9472-28-8;
- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – В: Българска
археология 2013. Каталог към изложба. Съставител К. Бояджиев. София, 2014, 11. ISBN
978-954-9472-28-8.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.3. Написани рецензии на дипломни работи
- Рецензия на бакалавърска теза на Драгомир Марков, Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, Катедра „Археология”, на тема
„Керамичният комплекс от селищна могила Сушина в контекста на халколитните
култури от територията на Североизточна България“.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в комисия на МК за удължаване на срока на проучванията на праисторически
обект в землището на с. Мурсалево по трасето на АМ „Струма“ на 16.09.2014 г.;
- Участие в комисия за избор на библиотекар на НАИМ-БАН на 09.10.2014 г., съгласно
заповед № І 2618/07.10.2014 г.;
- Член на Атестационната комисия на НАИМ-БАН от декември 2014 г.
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:
In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets. В. Петрова, С. Танева, К. Бояджиев (ред.).
Годишник на Националния археологически музей, 12, София, 2014. ISSN 1310-7933.
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7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Интервюта, представящи временни изложби „Българска археология 2013” и
„Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи“ пред различни
медии, сред които БНТ, БНР, БТВ радио, ТВ7, Планета ТВ и др.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Куратор на временна изложба „Българска археология 2013“, открита на 14 февруари
2014 г.;
- Работа по включването на НАИМ в Google art project;
- Участие в подготовката на временна изложба „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в
древността“, открита на 17 май 2014 г.;
- Участие в работната група за подготовка на постерна изложба “Bulgarian archaeology:
past and present”. Представяне на постерната изложба на ХХ годишна конференция на
Европейската Асоциация на археолозите, проведена в Истанбул от 10 до 13 септември
2014 г.;
- Работа по осъвременяване на постоянната експозиция на НАИМ-БАН;
- Участие в подготовката на временна изложба „Цар Самуил – в битка за България“,
открита на 07 октомври 2014 г.;
- Работа по популяризиране на постерна изложба „Ненадминат по сила, ненадминат по
храброст. Българският цар Самуил († 1014)“ – представянето й на летище София през
ноември 2014 г. и др.;
- Участие в подготовката на предмети от колекцията на НАИМ-БАН за изложба
„Епопея за траките“, представяща тракийската култура в музея Лувър, Париж;
- Куратор на временна изложба „Българска археология 2014“, чиято подготовка започна
от края на ноември 2013 г.;
- Работа по текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител на отдел „Експозиции”, НАИМ-БАН.
- Секретар на Музейния съвет към БАН.

Яна Димитрова
(уредник и секретар на отдела)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заместник-ръководител на спасителните археологически разкопки на „Обект № 8”
(късносредновековно и възрожденско селище) по трасето на АМ „Струма” ЛОТ 2, км
333+110 – 333+280 в м. Юрто/Кулата, землище на с. Джерман, община Дупница, с
научни ръководители гл. ас. д-р Андрей Аладжов и Елена Василева (НАИМ-БАН);
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- Участие в археологическите проучвания на „Обект № 1” по трасето на
„Междусистемната газова връзка България – Сърбия” в землището на с. Мировяне,
община София, км 6+105 – 6+805.
1.2. Други изследователски теми
- Предадена дисертация за защита на тема „Културно развитие на Родопите през
ранната желязна епоха (по археологически данни)“ към Секция по тракийска
археология, НАИМ-БАН.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Крепостта Лютица до Ивайловград. –
Археологически отрития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 501-504, ISSN: 13130889;
- Б. Петрунова, Е. Василева, Я. Димитрова. Разкопки във вътрешния град на Калиакра.
– Археологически отрития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 536, 537, ISSN: 13130889.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в Седмата национална археологическа изложба „Българска археология 2013“;
- Текуща работа по обновяването на постоянната експозиция на НАИМ-БАН (идейни
проекти за витрините): в Централна зала – витрини КБЕ – РЖЕ; в зала Праистория –
витрини РБЕ; в зала Трезор – витрини Вълчитрън, Бързица и Белоградец.;
- Участие в ежегодното почистване на витрините в зали „Праистория“ и „Трезор“.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел „Експозиции“;
- Работа по външните за НАИМ-БАН мероприятия в голямата зала на Музея.

д-р Петя Андреева (уредник)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в археологически разкопки на римски легионен лагер и ранновизантийски
град Novae (август-септември 2014 г.) като член на екипа.
1.2. Други изследователски теми
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- Постдокторска специализация в ARIT-Анкара и ARIT-Истанбул със стипендия Gipson
Fellowship (февруари-април 2014 г.).
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Андреева., П. Неокорски градове в провинция Тракия – Археология. Т. LIV, кн. 1,
2013 г., 31-42, ISSN 0324-1203.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организиране на VІI национална археологическа изложба „Българска
археология 2013“;
- Участие в изготвяне на нова научна концепция за постоянната експозиция на Музея;
- Текущи музейни дейности.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Помощник научен секретар на НАИМ-БАН (от м. май 2014 г.)
- Секретар на Музейния съвет на НАИМ-БАН;
- Член на комисия по избор на библиотекар за библиотеката на НАИМ-БАН.

д-р Наталия Иванова (уредник)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Научен ръководител на спасителни разкопки на обекти №№ 101 и 126 в землището на
с. Кривня, общ. Провадия по проект „Южен поток“ ;
- Заместник-ръководител на разкопките на обект „Глухите Камъни”, с научен
ръководител доц. д-р Г. Нехризов;
- Участие в теренни археологически издирвания в община Казанлък с ръководител доц.
д-р Г. Нехризов.
1.2. Други изследователски теми
- Участие в проект ARIADNE. Актуализирани са данни за АКБ картони в АИС-АКБ.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
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- Н. Иванова. Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността. НАИМ-БАН, София,
2014 г., 978-954-9472-29-5;
- Н. Иванова. Рекламна дипляна и плакат на НАИМ-БАН, представящи Националния
археологически музей на Go2Balkans Expo 26.11.2014 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовка на Национална изложба “Българска Археология 2013”;
- Куратор на изложба „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в древността“, май-август
2014 г., НАИМ-БАН; координатор на гостуването на изложбата в гр. Септември и
Благоевград;
- Участие в подготовка на постерна изложба за годишната конференция на
Европейската асоциация на археолозите, Истанбул, Турция, 10-14 септември;
- Участие в подготовката на изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България.

д-р Галина Грозданова (уредник)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Сондажно проучване на „Обект № 4” по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2, км 326+400326+500 – научен ръководител, от 1.04-4.05.2014 г. Проучването се проведе в
периферията на късноантично неукрепено селище, от което по повърхността на терена
имаше разнесен материал. Не бяха открити археологически структури.;
- Спасителни археологически разкопки на „Обект № 3” – „Късноантично селище в
землището на гр. Дупница (м. Черешарника ) ” по трасето на АМ „Струма”, ЛОТ 2, км.
326+120 – 326+310 – член на екипа, от 1.07 до 15.07.2014 г. Проучваха се съоръжения и
структури от късноантично неукрепено селище, функционирало в периода III–VI в.;
- Археологическо проучване на обект „Раннохристиянска базилика № 1 от
късноантичната и средновековна крепост на х. Хисарлика, гр. Кюстендил” – заместникръководител, септември, 2014 г. Разкриха се останките от проучваната преди около век
раннохристиянска базилика № 1. Направиха се наблюдения относно
продължителността на нейното функциониране и корекции в плана й.;
- Археологическо проучване на обект „Късноантична и средновековна църква 1 в м.
Глухите камъни, община Любимец” – заместник-ръководител, октомври, 2014 г.
Обогатиха се наблюденията за строителната периодизация на църквата и вътрешната й
декорация.
1.2.

Други изследователски теми

- Стъклени мъниста от биритуалния некропол на Топола, Добричко;
- Ранносредновековна археология в Тракия.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
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- „Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на
поселищния живот (XII–XVIII в.)“, 27-28.11.2014 г, в СУ „Св. Кл. Охридски”, с доклад
на тема „Селищната система в Тракия през ранното средновековие. Проблеми на
проучванията“;
- Национална работна среща-семинар „Добри практики“ – 11-13.09.2014г., гр. Перник, с
доклад на тема: „НАИМ-БАН и децата. Добри практики и политика“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Г. Нехризов, Ю. Цветкова, Д. Грозданов, Г. Дянкова. Скален комплекс „Глухите
камъни” (предварително съобщение). – В: България в световното културно наследство.
III-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване
към България”, Шумен, 17-19.05.2012 г. Шумен, 2014, 130-142. ISBN 978-954-577-8698.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
- Г. Грозданова. Цар Самуил в битка за България. София, 2014. ISBN 978-954-9472-332. Детска образователна книжка.;
- Г. Грозданова. Цар Самуил (†1014) в битка за България. София, 2014, 107-114; 120132. ISBN 978-954-9472-31-8. – Автор на 20 анотации към каталога към изложбата.
- Автор на текст за Магнитни книжки;
- Автор на текст за брошура за представяне на НАИМ-БАН на туристическо изложение
на 25.11.2014 г., Експоцентър, София.
2.5.2. Статии във вестници и популярни списания
- М. Златков, Г. Грозданова. „Цар Самуил († 1014) в битка за България“. сп. „Наука”,
под печат.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
- SLAVS IN EUROPE – втори координатор за България при подготовка на проект за
кандидатстване по Европейска Програма: „Creative Europe” към Европейската комисия,
под ръководството на Изпълнителната агенция за Образование, култура и аудиовизия
към ЕК. Водещ партньор Държавен Археологически Музей в Бранденбург и участието
на Национален Музей Szcsecin, Полша; Държавен Археологически Музей във Варшава;
Масарик Университет (Masaryk University), Бърно, Чехия, Факултет по изкуствата,
катедра „Археология и музеология”; Нитра, Словакия – Археологически институт към
Словашка Академия на науките; Любляна, Словения – Национален музей на Словения;
Грац, Австрия – Археологически Музей замъка Егенберг; Виена, Австрия – Виенски
университет, Институт по пра- и протоистория; Институт за средновековни
изследвания към Австрийската академия на науките; Будапеща, Унгария – Институт по
Археология към Eötvös-Loránd Университет; Археологически музей в Загреб,
Хърватска; Нови Сад – Музей във Войводина; Музея в Скопие, Македония; Коринт,
Гърция – Генерален директорат на 25-та ефория на византийските паметници; КлужНапока – Институт за археология и история на изкуствата, Румъния.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Участие в експертна комисия в гр. Сапарева Баня за приемане на късноантичен и
средновековен обект в рамките на защитена зона „Германея“ с ръководител В.
Хаджиангелов.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Редакторска работа на статията в каталога към изложбата, посветена на цар Самуил,
по материали на доц. д-р Ст. Ангелова – Ст. Ангелова. Дръстър – седалището на
българските патриарси – В: „Цар Самуил († 1014) в битка за България“. София, 2014,
51-63, ISBN 978-954-9472-31-8.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в подготовката, организацията и разпространението на изложба „Българска
археология” 2013;
- Съавтор на концепция за изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- Организация и координация на изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- Подготовка на листовки за изложбата „Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- Подготовка на информационни материали за медийното отразяване на изложбата
„Цар Самуил († 1014) в битка за България“;
- Разпространение на постерната изложбата „Ненадминат по сила, ненадминат по
храброст” сред музеите в страната и чужбина: БКИ в Италия и българо-немските
дружества в Германия;
- Участие в подготовката на сценария на филма „Цар Самуил († 1014) в битка за
България“ към мултимедийната експозиция и разпространението му сред музеите в
страната и чужбина: БКИ в Италия и българо-немските дружества в Германия;
- Участие в ежегодното почистване на витрините в зала „Средновековие“.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- ръководител на отдел „Експозиции” по заместване на гл. ас. д-р Камен Бояджиев,
юни, юли, август, 2014.
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II.10. ОТДЕЛ ФОНДОВЕ
Експозиции и фондове в НАИМ
(финансиране от бюджета)
Павлина Илиева (ръководител на отдела)
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014г.
- П. Илиева. „Вълчитрънско златно съкровище” – В: Наука. Т. 4, 2014, 39-43. ISSN
08613362.
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 2014г.
- П. Илиева. Вълчитрънското златно съкровище от НАИМ-БАН. – В: Четвърта
национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към
България”, Шумен 14-16 май 2014.
2.3. Издадени през 2014г. научни книги
2.3.2. У нас
- П. Илиева. Античен бронз от България. Издателство „Борина”, 2014, 127 стр. с 184
цветни илюстрации, ISBN 978-954-500-301-1;
- P. Ilieva. Ancient Bronze from Bulgaria. Borina Publishing House, 2014, 127 р. 184 col. il.
ISBN 978-954-500-301-1.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Представител на НАИМ-БАН в Национална оценителна комисия към МК (Заповед
МК № I 255/17.01.2009 г.);
- съдебно-нумизматична експертиза, изискана съгласно протоколно определение на
Председателя на 1 състав, НО, СГС, от 15.01.2014 г. по НХОД 3657/2013г.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Съдебно-нумизматична експертиза, извършена на основата на действащия в момента
Закон за културното наследство. Описаните в настоящата експертиза веществени
доказателства (с изключение на № 28 от Раздел І.А) са автентични, което е посочено
поотделно в описанията им. Иконографските, стиловите и технологичните
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характеристики, на експертираните предмети, тяхната датировката както и
предназначението им, посочени поотделно в описанията им, ги конституират като
антични и средновековни движими археологически културни ценности по смисъла на
чл. 52 и 53, т. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН) и се определят като
археологически предмети категория № 1 по смисъла на Приложение № 12 от Наредба
№ Н-3 от 18.12.2009 г., чл. 21. Експертизата е защитена в съда и делото е спечелено;
- Определяне на методиката, по която се определя стойността на паметник на културата
или археорлогическа културна ценност – във връзка с писмо изх. № ВНХД 112/14 от
04.112014 г. на Окръжен съд Монтана.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие във връзка цялостно преустройство на постоянната експозиция и зала
„Трезор”;
- Куратор на гостуваща изложба в залите на Музея „Treasures from Greek Museums –
Leaving a mark on history”, Numismatic Museum & National Archaeological Museum,
Greece, Athena, закриване – февруари 2014;
- Подготовка на материали за участие от страна на Музея в предстояща международна
изложба в Лувъра,Париж през 2015г., заповед № I 135/07.03.2014 г.;
- Председател на застрахователна комисия на предмети от НАИМ-БАН, които ще
вземат участие в изложбата в Лувъра, Париж през 2015 г. с работно заглавие
„Съкровища от българските археологически колекции”, заповед № I 135/07.03.2014 г.;
- Организация и реализация на временна изложба в АМ-Созопол, юни 2014 - декември
2015, съгласно изискванията на ЗКН и Наредба № Н-6 за мобилност на музейните
колекции (№ I 1091/04.06.2014 г.);
- Във връзка с организацията и реализацията на изложба „Цар Самуил” в залите на
Музея – изготвяне на договори за послужване с материали от музеите в градовете
Добрич, Перник, Сливен, Варна, Враца, Монтана, Разград, Силистра, Преслав, Шумен,
Враца, Панагюрище и Бургас. Заповед № I 1455/02.07.2014 г.;
- Участие в застрахователни процедури като член-експерт в национална комисия за
изложба в Лувъра, Париж през 2015г.;
- Изготвяне на хронологична таблица на изложбите в музея и чужбина (1905 – 2013).
Информацията е предназначена за Председателя на БАН, представена от Директора на
НАИМ;
- Участие в текущи музейни дейности (Заповеди №№ I 87/02.02.2014 г.; I
129/28.02.2014 г.; I 135/07.03.2014 г.; I 856/22.05.2014 г.; I 875/22.05.2014 г.; I
1455/02.07.2014 г.; I 806/06.07.2014 г.; I 807/06.07.2014 г.; I 840/17.07.2014 г.; I
1641/18.07.2014 г I 955/07.08.2014 г.; I 1772/01.08.2014 г.; I 1030/09.08.2014 г.; I
1121/21.09.2014 г.; I 1122/25.09.2014 г.; I 1123/22.08.2014 г.; I 1124/22.09.2014 г.; I
1167/27.09.2014 г.; I 1215/30.09.2014 г.; I 1388/24.09.2014 г.).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Ръководител отдел „Фондове”.

гл. ас. д-р Станимира Танева, фонд праистория (секретар на отдела)
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1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в разкопки в пещера Козарника, до село гара Орешец, Белоградчишко във
връзка с международен изследователски проект „Най-древни изяви на човешко
присъствие в България и на Балканите” с ръководител от българска страна Н. Сираков;
- Участие в спасителни разкопки по АМ „Струма”, „Обект № 8”, съръководители Е.
Василева, гл. ас. д-р А. Аладжов.
- Участие в спасителни разкопки по трасето на ж.п. линията Пловдив-Свиленград,
обект „Чавдарова чешма”. Съръководители доц. д-р Я. Бояджиев, А. Андонова.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, Ф. Фернандез, С. Танева, В. Митева, А.
Гуадели, И. Крумов, И. Димитрова, Р. Спасов, П. Пушева, П. Николов, З. Хубенов, Ж.
Янакиева. Теренни проучвания на обект Козарника: къснопалеолитни пещерни
обиталища в Белоградчишкия карст. – Археологически открития и разкопки през 2013
г. София, 2014, 23-25. ISNN 1313-0889;
Р. Стойчев, Д. Недев, С. Танева, К. Петкова. Спасително археологическо проучване на
поземлен имот УПИ V – 8642 в м. Буджака в землището на гр. Созопол, област Бургас.
– Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 54-57. ISNN 13130889;
К. Бъчваров, Н. Тодорова, В. Петрова, Г. Кацаров, Д. Илиева, Н. Николова, Ц. Попова,
С. Танева, С. Витезович, К. Максуини. Археологически обект при с. Нова Надежда,
общ. Хасково (от км 245+280 до км 245+420 по трасето на ж.п. линия ПловдивСвиленград). – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 57-60.
ISNN 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 2014 г.
Н. Сираков, С. Танева. Кремъчни върхове за стрели от прехода късен енеолит/ранен
бронз в Качица и Клисе баир, Великотърновско. – В: Годишник на Националния
археологически музей. Т. 12, In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, 329-343.
2.5. Научно-популярни и публицистични издания, отпечатани през 2014 г.
2.5.1. Книги и брошури
Н. Сираков, Ж.-Л. Гуадели, С. Сиракова, Ф. Фернандез, С. Танева, В. Митева, А.
Гуадели, И. Крумов, И. Димитрова, Р. Спасов, П. Пушева, П. Николов, З. Хубенов, Ж.
Янакиев. Козарника: Къснопалеолитни пещерни обиталища в Белоградчишкия карст.
Каталог към изложба „Българска археология 2013”. София, 4-5. ISBN 978-954-9472-288.
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
б) Международни археологически проекти по договор на ниво Институт
-участие като член на екип по договор между НАИМ-БАН и Института РАСЕА (L'UMR
5199 CNRS - Université de Bordeaux) към френския Национален център за научни
изследвания и Университета на Бордо.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- член на комисии за получаване, разглеждане и оценка на офертите във връзка с
обществена поръчка за отпечатване на книга „In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets“
(Годишник на Националния археологически музей, том 12).
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
-участие в редколегия за издаване на „Годишник на Националния археологически
музей”, т. 12, „Сборник в памет на Лиляна Перничева-Перец”.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
-Участие в работна група за подготовка на изложба „Българска археология 2013 г.”;
-Подмяна на крушки във витрините в постоянната експозиция в зала „Праистория”;
-Приемане на новопостъпили материали.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Секретар на отдел „Фондове” – до декември 2014 г.

гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова, фонд каменни паметници
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.2. Други изследователски теми
- Член на проект „Антични надписи“ към Секция по епиграфика и нумизматика;
- Куратор на проект „Знаеш ли тази игра“ към временна изложба в НАИМ-БАН.
Изнесени беседи пред 680 ученици от столични училища;
- Куратор на проект „Цар Самуил. В битка за България“ към временна изложба в
НАИМ-БАН. Изнесени беседи пред 860 ученици от столични училища;
- Участие в проект „Лято в музея“, организирано от фондация „Изиарт”. Изнесени
беседи пред 129 ученици от столични училища;
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- Куратор на проект „Зрели за култура“, организиран за католическата общност в
София;
- Член на проект „Консервация, реставрация и подобряване на консервирането на
каменните паметници от фонда на НАИМ-БАН“, финансиран от Фондация „Америка за
България“ и Америнаски научен център в София.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие в конференция „Музеят – идеи за културен туризъм“, организирана от
Посолството на Румъния в България и фондация за култура „199“, 15 октомври 2014. г.;
- Презентация за проект „Консервация, реставрация и подобряване на консервирането
на каменните паметници от фонда на НАИМ-БАН“, финансиран от Фондация
„Америка за България“ и Америнаски научен център в София, 13 ноември 2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.2. Чуждестранни
22.1.2.2. Приети за печат през 2014г.
- К. Карадимитрова. Анотация за един експонат, включен в изложба, подготвяна за
Музей Лувър.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014г.
- 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; ел.издание;
- 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; ел.издание;
- 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. ел.издание;
- К. Карадимитрова. Оброчната плочка – проект „Устойчиви модели и метаморфози в
иконографията върху монети и паметници от Античността и Средновековието – образи
на религиозността и културната идентичност”, финансиран от МОН. ел.издание.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- К. Карадимитрова. Итифалическа херма на НИМ. – Известия на Националния
исторически музей, том XIX;
- К. Карадимитрова. Надгробна плоча от Рациария. – Известия на Националния
исторически музей, том XX;
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- К. Карадимитрова. Иконография и име. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика,
том IX.
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 2014г.
- К. Карадимитрова. Надгробна плоча от долината на Струма. – В: Сборник в памет на
Цоня Дражева (Издание на РИМ-Бургас).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Член на проект на фондация „Балканско наследство“ съвместно с Университета в
Торонто за използване на нови технологии за заснемане и разчитане на надписи.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисията за определяне на застраховатлените стойности на паметниците,
предоставени за времнно експониране в Президентсвото на Република България;
- Член на комисията, приела превод на английски на Катя Меламед;
- Член на оценителната комисия във връзка с определянето на застрахователните
стойности на експонати от НАИМ-БАН за участие в изложба в Музей Лувър;
- Член на комитета по условия на труд към НАИМ-БАН.
- Член на комисията по изготвяна на нов закон за публичните дружества.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Епиграфаски консултации за посетители – 12 броя;
- Епиграфска консултация за Янош Гюмюри от Унгария за надпис от постоянната
експозиция на НАИМ-БАН;
- Консултация за Александър Гюров във връзка с каменни паметници, съхранявани в
НАИМ-БАН от с. Саладиново, Пазарджишко;
- Консултация за един паметник по искане на Кристиан Мартин, Букурещ;
- Епиграфска консултация за продуцентска къща „Триера студио“ за един паметник от
фонда на НАИМ-БАН;
- Консултация за една пометник от фонда на НАИМ-БАН във връзка с искане на Хари
Стируп;
- Консултация за паметници от НАИМ-БАН и техните издания за Татяна Цвяткова от
ВТУ;
- Консултация за надписи от НАИМ-БАН по искане на Николай Шаранков;
- Консултация за един паметник от постоянната експозиция на НАИМ-БАН във вързка
с искане на Димитра Адриану;
- Консултация за 9 паметници от фонда на НАИМ-БАН във връзка с преиздаването на
книгата на Г. Михайлов „Траките“.
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6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Член на редакционната колегия на „Известия на Националния археологически музей“;
- Член на редакционната колегия на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
- Консултант на екипа, заснемащ предавене по японски телевизионен канал „Roman
Highway Story“;
- Участие в отбелязването на Деня на детето в НАИМ-БАН;
- Координатор по провеждане на „Творческо ателие“ с деца във връзка с временна
изложба „Знаеш ли тази игра?“ в НАИМ-БАН;
- Координатор по провеждане на лекция „Подводна приказка“ във връзка с
отбелязването на Деня на детето в НАИМ-БАН;
- Предаване по програма „Христо Ботев” „А сега накъде?“ на 30.05.2014 г. във връзка с
проект за ученици и временна изложба „Знаеш ли гази игра?“;
- Предаване по програма „Христо Ботев” „А сега накъде?“ на 07.02.2014 г. във връзка с
проект за ученици и временна изложба „Олимпийският идеал. От Олимпия до Пловдив
и София“;
- Подготовка на тест за прессъобщение за проект „Олимпийският идеал. От Олимпия
през Пловдив и София.“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Инвентаризация по селективния принцип на 23 надписа във връзка с искане на
епиграфски консултации на посетители;
- Инвентаризаця по селективния принцип на 56 каменни статуетки и оброчни плочки
от с. Лозен, Свиленградско във връзка с искане за организиране на изложба по повод
годишнина от основаването на местното читалище;
- Инвентаризация по селективния принцип на два каменни паметника във връзка с
подготовка на изложба за Музей Лувър;
- Инвентаризация по селективния принцип на един каменен паметник от постоянната
експозиция по искане на Димитра Адриану;
- Заснемане на каменните паметници, разположени в помещение лапидариум на фонд
„Каменни паметници“ с качество за публикация – диск от 22.07.2014 г. с 310 кадъра;
диск от 24.07.2014 г. с 290 кадъра; диск от 25.07.2014 г. с 215 кадъра;
- Заснемане на каменните паметници в постоянната експозиция на НАИМ-БАН с
качество за публикация – диск от 11.08.2014 г. с 210 кадъра; диск от 26.08.2014 г. с 340
кадъра; диск от 11.08.2014 г. с 218 кадъра; диск от 29.08.2014 г. с 58 кадъра; диск от
26.08.2014 г. с 156 кадъра;
- Предадени на Кръстю Чукалев над 500 броя кадри със заснети каменни паметници по
искане на различни лица;
- Идентификация по селективния принцип на един надпис по искане на Методи Манов;
- Заснемане с качество за публикация на един паметник във връзка с искане на Методи
Манов – диск от 24.06.2014 г. с 12 кадъра;
- Заснемане с качество за публикация на един паметник от постоянната експозиция на
НАИМ-БАН по искане Янош Гюмюри, Унгария;
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- Заснемане с качество за публикация на едни паметник от постоянната експозиция на
НАИМ-БАН във връзка с искане на Димитра Адриану;
- Идентификация по селективния принцип на 19 паметници във връзка с подготовка за
предаване за временно експониране в АМ-Созопол;
- Заснемане на избраните за предаване за временно експониране в АМ-Созопол
каменни паметници – диск от 03.06.2014 г. с 40 кадъра;
- Екскурзоводска беседа за Нейно превъзходителство посланикът на Съединените
американски щати г-жа Марси Риийвс;
- Екскурзоводска беседа за гости на Нейно превъзходителство посланикът на
Съединените американски щати г-жа Марси Рийвс;
- Екскурзоводска беседа за съпругата на Негово превъзходителство посланникът на
Холандия в България;
- Работа по попълването на електронните картони на фонд „Каменни паметници“;
- Предаване за реставрация на пет броя каменни паметници във връзка с включването
им в договор за временно експониране в АМ-Созопол.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организирането на честването на 30-годишнината от основаването на
Секция по тракийска археология.
гл. ас. 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 60 дни/;
- заместник ръководител на археологически разкопки на обект № 9 на римската
колония Деултум край село Дебелт, община Средец; септември-октомври /общо 30
дни/;
- заместник ръководител на археологически разкопки на римска сграда в кв. Сарафово,
гр. Бургас през месец ноември /общо 30 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
- организация на среща в София на международен проект за дунавския лимес Danube
Limes Brand.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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в) Участие в проекти в чужбина
- 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
Предоставяне на материали от фондовете на Музея за изложбите, организирани от
НАИМ.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Бисера Томова, фонд средновековие
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм
„Пътуване към България“, Шумен, 14-16 май 2014 г. Участие с доклад „Невестински
венец като аксесоар към женското облекло XV–XVIII в.”.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- Б. Томова. Наниз от западноевропейски монети и кръстче XVIII–XIX в. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, т. 10.
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 2014 г.
- Б. Томова. Невестински венец като аксесоар към женското облекло XV–XVIII в. – В:
Сборник „Пътуване към България”, Шумен, 2014 г.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Годишна инвентаризация на благороден метал във фонд „Средновековие”;
- Подновяване на надписите в средновековна зала;
- Съвместна работа с уредници от отдел „Средновековно и възрожденско
православянско изкуство“ при НМБИИ за уточняване на инвентарни номера и
документация на икони, собственост на НАИМ-БАН, предадени за временно ползване в
криптата на „Св. Александър Невски“;
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- Дигитализирани (на електронен носител) 3 инвентарни книги и в момента дописвам 4
инвентарна книга;
- Дигитализация на движими културни ценности от фонд „Средновековие”;
- Дигитализация на експонати от „Средновековна зала”;
- Прибиране на експонати от витирините в Галерията във връзка с подготовката на
изложбата, съпъстваща международния конгрес FIDEM, реализирана на 23.08.2014 г.;
- Въстановяване и аранжиране на витрините в Галерията на Музея след изложбата на
FIDEM – 02.10.2014 г.;
- Подготовка на документация за експонирането на железен меч за участие във
временна изложба – „Крепостта Перник – позната и непозната“, реализирана на 17.05.
2014 г. в гр. Перник;
- Подготовка на документация за експонирането на бронзов хорос за участие на
временна изложба в НИМ – „Българска автокефална архиепископия в Охрид 10181767“, реализирана на 03.10.2014 г.;
- Подготовка на документация за картина „Вътрешен интериор на търновската църква
„Св. Петър и Павел“ от Борис Денев. Изложбата е реализирана на 1.09.2014 г. в СГХГ;
- Участие в реализирането на временна изложба в НАИМ-БАН „Цар Самуил (+ 1014 г.)
в битката за България“, реализирана на 07.10.2014 г.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- август-септември 2014 г. замествах ръководителя на отдел „Фондове“.

д-р Мирослава Доткова, фонд нумизматика
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Участие в спасителни археологически разкопки на неолитно селище край с.
Мурсалево, Благоевградско.
1.2. Други изследователски теми
- 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;
- Обработка на нумизматичните материали от разкопките в Aquae Calidae от 2013 г. и
2014 г.;
- Обработка на нумизматични материали от разкопки на обект хотел „ Централ“,
София;
- Обработка на нумизматични материали от спасителни разкопки на „Обект № 5” по
трасето на „Междусистемна газова връзка м/у България и Сърбия”, Констинбродско;
- Обработка на нумизматични материали от разкопки край с. Константиново,
Хасковско „Обект № 15”;
- Обработка на материали от спасителни археологически разкопки на праисторически
комплекс с ямни светилища в местността Хауза, с.Капитан Андреево, Свиленградско.
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1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната
- Участие с доклад „Монети на Дидий Юлиан от колекцията на Националния
Археологически музей“ в Четвърта Национална конференция по история, археология и
културен туризъм „България в европейската култура, наука, образование, религия“.
Шумен, 14-16.05.2014.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Доткова. Находка с републикански денари от Тръстеник, Плевенско. –
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. Т. 9, 2013, 25-34. ISSN 1312-5532.
2.1.3.2. Приети за печат през 2014 г.
- М. Доткова. Редки монети на Филипопол. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика,
10, 2014.
- М. Доткова. Редки монети на Пауталия от II–III в. – Известия на Археологическия
институт, XLII.
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 2014 г.
- M. Dotkova. A hoard of coins of Cappadocian Caesarea found in Balchik, South Dobroudja
– In: Arheologia Mileniului I p. CHR., III, 111-119. Ploesti, 2014. ISSN 978-973-32-0971-3.
2.2.2. У нас
2.2.2.1. Излезли от печат през 2014 г.
- М. Доткова. Съкровище с монети на градските управи от Русенско. – В: „България в
световното културно наследство“. Материали от Третата Национална конференция по
история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, 2014, 4865. ISSN 978-954-577-869-8.
- М. Доткова. Находка с монети на градските управи от Варненско. – В: „Градът в
българските земи (по археологически данни)”. Материали от Националната научна
конференция посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014,
131-142. ISSN 978-619-00-0139-3.
2.5.1. Книги и брошури
- М. Доткова. Анотации в каталог „Цар Самуил в битка за България“. 2014, 115-119.
ISSN 978-954-9472-31-8.
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5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- Член на комисия за оценка на книги предложени за закупуване от библиотеката на
НАИМ-БАН;
- Член на комисия за определяне на застрахователните стойности на временно
експонираните каменни паметници в Президенството на Република България.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни
- Експертиза на веществени доказателства по досъдебно производство № ДП 56/2014
по описа на ГДНП – ОРОП – МВР;
- Експертно становище относно преписка с Рег. № У 54307/2014 по описа на ГДНПМВР;
- Експертиза на нумизматични материали по досъдебно производство № 5/2014 по
описа на ДАНС – Н-21, Перник;
- Експертиза на веществени доказателства по досъдебно произвоство № 91/2013 г. по
описа на ОП – Плевен;
- Нумизматична съдебна експертиза - НОХД № 671/2014.
6. УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ, ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ НА
СБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
а) У нас
- Секретар на редколегията на годишника „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Участие в организацията на изложбата, съпътстваща международния конгрес на
FIDEM;
- Участие в подготовката на представителна изложба посветена на тракийското
изкуство в Лувъра;
- Участие в подготовката на временна изложба „Цар Самуил в битка за България“;
- Инвентиране на новопостъпили нумизматични материали;
- Дигитализация на инвентарни книги;
- Годишна инвентаризация на предметите от благороден метал във фонд
„Нумизматика”;
- Приемане на 22 975 монети от фонд „Нумизматика”;
- Заснемане на паметници от експозицията;
- Заснемане на 285 монети от репрезентативния фонд;
- Участие в семинар на експерти, работещи по линия на престъпления, свързани с
културно-исторически ценности;
- Определяне на материали от фонда за почистване и консервация в лабораторията на
НАИМ-БАН и изготвяне на съответната документация;
- Дежурство на 31.05.2014 г. в експозиционните зали на музея;
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- Предоставяне на материали за научна обработка на колеги от страната и чужбина;
- Консултации по нумизматика с граждани и институции.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Член на Общото събрание на НАИМ-БАН.

Красимир Георгиев (фотограф)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Заснемане на ситуации на археологически обекти.
1.2. Други изследователски теми
- Член на екипа на проект „Долнодунавският Лимес“ – заснемане на експонати и
ситуации на обекти;
- Член на проект за реставриране на керамична икона на Св. Теодор Стратилат.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Заснемане на експонати за книжка да ученици „Знаеш ли тази игра?“;
- Заснемане на експонати във връзка с изготвяне на презентация, брошура и дипляна по
проект „Консервация, реставрация и подобряване на консервирането на каменните
паметници от фонда на НАИМ-БАН“;
- Заснемане на експонати във връзка с кинжка „Цар Самуил в битка за България“;
- Заснемане на експонати за католог към изложба „Цар Самуил в битка за България.
†1014 г.“;
- Заснемане на каменните паметници, разположени в помещение лапидариум на фонд
„Каменни паметници“ с качество за публикация - диск от 22.07.2014 г. с 310 кадъра;
диск от 24.07.2014 г. с 290 кадъра; диск от 25.07.2014 г. с 215 кадъра;
- Заснемане на каменните паметници в постоянната експозиция на НАИМ-БАН с
качество за публикация – диск от 11.08.2014 г. с 210 кадъра; диск от 26.08.2014 г. с 340
кадъра; диск от 11.08.2014 г. с 218 кадъра; диск от 29.08.2014 г. с 58 кадъра; диск от
26.08.2014 г. с 156 кадъра;
- Предадени на Кръстю Чукалев 540 кадъра със заснети каменни паметници по оскане
на различни лица;
- Заснемане на витрини от временни изложби в НАИМ-БАН;
- Заснемане на експонати от фондовете на НАИМ-БАН;
- Отразяване на събития от календара на НАИМ-БАН;
- Заснемане на експонати от Средновековна зала за поспортизацията им – 1000 кадъра.
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Кръстю Чукалев (дигитализация)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на АМ
„Струма”, ЛОТ 3.1 и 3.2 „Благоевград-Сандански“ (13.04.-2.05.2014 г.). Финансиране
по договор между НАИМ-БАН и Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти”;
- Зам-ръководител на теренно издирване на археологически обекти по трасето на AM
СТРУМА ЛОТ 2 – промяна на трасето от км 330+000 до км 332+966.645, на
територията на община Дупница, обл. Кюстендил. Ръководител – гл. ас. д-р Георги
Иванов (НАИМ при БАН). Финансиране по между НАИМ при БАН и ГБС-ИС АД;
- Участие в археологическото проучване на елинистически обект в м. Харманлъка, с.
Оризаре, община Несебър, област Бургас (9-29.06.2014 г.). Ръководител – гл. ас. д-р Ж.
Узунов (НБУ). Финансиране от НБУ и Музей „Старинен Несебър“;
- Заместник-ръководител на спасително археологическо проучване на „Обект № 10” по
трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, от км. 38+045 до
38+500 при с. Алдомировци, землището на с. Бърложница, община Сливница, област
Софийска (11.08.-1.09.2014 г.). Ръководител – И. Вайсов (НАИМ-БАН). Финансиране
по договор между НАИМ-БАН и Министерство на икономиката и енергетиката на РБ;
- Участие в археологическото проучване на „Обект № 2” по трасето на АМ „Струма”,
ЛОТ 2 (корекция), от км 331+300 до км 331+715 в землището на с. Джерман, община
Дупница, област Кюстендил (8.11.-12.12.2014 г.). Ръководител – гл. ас. д-р Г. Иванов
(НАИМ-БАН). Финансиране по договор между НАИМ-БАН и Агенция „Пътна
инфраструктура“.
1.2. Други изследователски теми
- Статистическа обработка на данните от теренните археологически проучвания в
България през 2013 г. (март-април 2014 г.);
- Обработка на резултатите от теренните проучвания за издирване на археологически
обекти по трасето на АМ „Струма” ЛОТ 3.1 и 3.2 „Благоевград-Сандански“ (май 2014
г.);
- Обработка на резултатите от спасително археологическо проучване на „Обект № 10”
по трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, от км. 38+045 до
38+500 при с. Алдомировци, землището на с. Бърложница, община Сливница, област
Софийска (октомври 2014 г.);
- Работа по дисертация със заглавие „Обиталища в пещери през неолита и халколита на
територията на Източните Балкани“.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
б) В чужбина
- Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и
количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
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2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.1. Международни
2.1.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- К. Чукалев. Годишна конференция на Международната организация за компютърни
приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж,
Франция. – Be-JA. 4, 2014, 85-92, ISSN 1314-5088.
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Г. Иванов, Г. Ганецовски, К. Чукалев, Н. Торбов, Л. Трайкова, Е. Найденова, Д.
Петрова. Издирвания на археологични обекти в сервитутната зона на Преносни от ПГХ
Чирен до Козлодуй и Оряхово. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 591-594. ISSN: 1313-0889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Н. Русев, Д. Рабовянов. Издирвания на археологически обекти
по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 5. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 597-598. ISSN: 1313-0889;
- С. Александров, А. Гоцев, К. Чукалев. Издирвания на археологически обекти по
трасето на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“. – Археологически
открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 623-625. ISSN: 1313-0889;
- К. Чукалев, Л. Трайкова, Ж. Узунов, Й. Цветанов. Издирвания на археологически
обекти в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Света Петка“, землище
на село Челопеч, община Челопеч. – Археологически открития и разкопки през 2013 г.
София, 2014, 629-631. ISSN: 1313-0889;
- К. Чукалев, Ж. Узунов, Л. Трайкова, М. Николов, М. Златков, И. Киров, Т. Тодоров, Г.
Михайлов, Й. Цветанов, П. Попов. Издирвания на археологически обекти в площ за
търсене и проучване на полезни изкопаеми „Бревене“. – Археологически открития и
разкопки през 2013 г. София, 2014, 632-633. ISSN: 1313-0889.
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
е 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
- 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.);
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- Представител на НАИМ-БАН в Регистъра на научната дейност в Република България
(Заповед № I 353/17.04.2012 г.).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Обработка, дигитализация и научна паспортизация на паметниците от фондовете на
НАИМ-БАН;
- Участие в подготовката на VII Национална археологическа изложба „Българска
археология 2013“ (Заповед № I 9/07.01.2014 г.);
- Участие в подготовката на постерна изложба „Българската археология – минало и
настояще“ на ХХ годишна конференция на Европейската асоциация на археолозите в
Истанбул;
- Участие в текущи музейни дейности (Заповеди №№ I 1772/01.08.2014 г. и I
3137/15.12.2014 г).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Координатор на сайта на НАИМ – www.naim.bg.
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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
- Извършен анализ с помощта на енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен
спектрометър EDX-720 на химическия състав на: 6 бр. сребърни монети, по заявка от
Окръжен съд-Пловдив, както и на 3 бр. сребърни монети от фонда на НАИМ-БАН –
общо 22 анализа; 47 бр. монети и 11 бр. предмети по заявка от Софийски градски съд –
общо 58 анализа; 72 бр. маниста от некропола при с. Топола по заявка от проф. д.и.н.
Людмила Дончева-Петкова – общо 146 анализа; 2 бр. проби по заявка на фирма
„Агроимпериал`2000“ ЕООД, гр. Варна – 2 анализа; син пигмент и 2 керамични
фрагмента от обект „Хераклея Синтика“ край с. Рупите, по устно искане на доц. д-р
Людмил Вагалински – общо 6 анализа;
- Съдействие при фотозаснемането на 2 бр. фрагменти от стъкло с корозия по заявка от
доц. д-р Даниела Чернева, реставратор в Националния исторически музей.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси:
а) В страната:
- Участие в 53-та Национална археологическа конференция в гр. Сандански, 2630.05.2014 г.;
- Задочно участие със съдоклад на ІV-я Балкански симпозиум по археометрия в гр.
Несебър, 27-30.09.2014 г.;
- Участие с презентация в ІV-та Национална научна конференция „Панаири, пазари,
тържища в българските земи“ в гр. Търговище, 09-10.10.2014 г.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции,
както и в тематични сборници
2.2.1. В чужбина
2.2.1.1. Излезли от печат през 2014 г.
- Д. Гергова, В. В. Зайков, П. В. Хворов, П. Бонев, Н. Торбов. Состав торевтики из
археологических памятников Болгарии. – В: Геоархеология и археологическая
минералогия - 2014. Миасс: Институт минералогии УрО РАН, 2014, 75-80, ISBN, УДК
903.23(497.2).
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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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 „Св. Климент Охридски”.
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, съгласно Заповед № І-2106 / 26.08.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН, в
заседанието на международната комисия, назначена със Заповед № РД9К-84 /
25.08.2014 г. на Министъра на културата, за оценка на състоянието на бронзовата глава
на Севт ІІІ, препоръки за необходимите дейности по консервация и реставрация и
мерки за опазване и трайно стабилизиране на движимата културна ценност по време на
експониране, опаковане и транспортиране;
- Участие в деветте заседания на комисията, назначена със Заповед № І-762 / 16.05.2014
г. на Директора на НАИМ-БАН за оценка на познанията на обучаемите ръководители
на археологически разкопки и проучвания по здравословни и безопасни условия на
труд и изготвяне на протоколите с имената на обучаемите, формата им на обучение и
оценката на знанията им за всеки поотделно.
5.2. Писмено представени концепции, програми, експертизи, становища, рецензии
за научни степени и звания и др. подобни:
- Участие при изготвянето на Експертизата на 6 бр. сребърни антични монети –
веществени доказателства по НОХД № 1211 / 2013 г. по Описа на Окръжен съд Пловдив;
- Участие при изготвянето на Експертизата на 47 бр. монети и 11 бр. предмети –
веществени доказателства по НОХД № 3657 / 2013 г. по Описа на Софийски градски
съд;
- Изготвена програма за провеждане на обучение по безопасност и здраве при работа на
ръководителите на археологически разкопки и проучвания;
- Съставена актуализирана нормативна база за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на археологически разкопки и проучвания;
- Изготвени примерни въпроси по програмата за провеждане на обучение по
безопасност и здраве при работа на ръководителите на археологически разкопки и
проучвания;
- Изготвен протокол за състоянието на бронзовия хорос от 1594 г., предвиден за
временно експониране като част от изложбата „Българска автокефална архиепископия
в Охрид 1018 - 1767 г.“ в Националния исторически музей;
- Изготвени резултати от анализите на химическия състав на находки (син пигмент и 2
бр. керамични фрагменти) от обект „Хераклея Синтика” край с. Рупите, по устно
искане на Директора на НАИМ-БАН.
7. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ
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- Оказано съдействие при заснемането на прякото предаване по БНТ2 на 08.05.2014 г.
за проблемите със сградата на НАИМ-БАН на ул. „Латинка“.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съгласно Заповед № І 1017 от 31.05.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН – оказано
съдействие при заснемането на каменни надписи от представители на фондация
„Балканско наследство“ и университети от Канада;
- Съгласно Заповед № І 890 от 26.08.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН и в
изпълнение на Заповед № РО9К-84 от 25.08.2014 г. – пренасяне на бронзовата глава на
Севт ІІІ от витрина № 21 до Лабораторията и обратно;
- Съгласно Заповед № І 2106 от 26.08.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН и в
изпълнение на Заповед № РО9К-84 от 25.08.2014 г. на Министъра на културата –
оказано професионално и езиково съдействие на колегите от комисията за даване на
препоръки за необходимите дейности по консервацията и реставрацията, както и на
мерки за опазване и трайно стабилизиране на бронзовата глава на Севт ІІІ по време на
експониране, опаковане и транспортиране;
- Съгласно Заповеди № І 1970 / 12.08.2014 г., № І 887 / 26.08.2014 г. и № І 2482 /
29.09.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН – оказано съдействие при пренасянето на
керамичната икона на св. Теодор Стратилат от зала „Средновековие“ до ЛАКР,
Фотоателието и обратно;
- Съгласно Заповед № І 1970 от 12.08.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН – оказано
съдействие при заснемането в ултравиолетова светлина на иконата на св. Теодор
Стратилат;
- Съгласно Заповед № І 2578 от 02.10.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН – участие
при заснемането на началния консервационно-реставрационен процес на иконата на св.
Теодор Стратилат;
- Изготвяне на фото-, видео- и архивна документация за реставрирани и консервирани
експонати;
- Периодични проверки на състоянието на експонатите в залите на НАМ;
- Оказано съдействие при преодоляването на последствията от силната буря с градушка
и наводнението на 08.07.2014 г. в зала „Трезор“ и по административната сграда на
НАИМ-БАН.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Съгласно Решение на Общото събрание на НАИМ-БАН (Протокол от 23.01.2014 г.) и
Заповед № І 49 от 23.01.2014 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 1941 / 21.12.2013 г. на Директора на НАИМ-БАН – провеждане
на началния инструктаж на постъпващите на работа в НАИМ-БАН, на работниците от
фирмите, сключили договори с НАИМ-БАН за поддръжка и ремонт на сградите и на
всички външни лица, с които НАИМ-БАН е сключил договор за ръководство на
археологически разкопки и проучвания – общо 78 инструктажа;
- Изготвяне на анализ-отчет за дейността по безопасност и здраве при работа през
отчетната 2013 г. в НАИМ-БАН;
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- Съгласно Заповеди № І 466 / 15.04.2014 г., № І 761 / 16.05.2014 г. и № І 1138 /
12.06.2014 г. на Директора на НАИМ-БАН – проведено обучение на 70 ръководители и
заместник-ръководители на археологически разкопки и проучвания по здравословни и
безопасни условия на труд;
- Съгласуване на договорите с външни фирми за изработка и продажба на предмети с
търговско предназначение, за изработка на предмети с представителна цел и рекламни
материали, както и на реплики, възпроизвеждащи културни ценности от фонда на
НАИМ-БАН: при преподписване на договора за златната маска на тракийски владетел
по искане за изработка на предмети с търговско предназначение от фирма „Трежър“
ООД, Варна; при сключване на договорите за златната маска с ЕООД „ГАЛВАНО“ и
„Зографов и син“ ООД; при искането за изработка на предмети с търговско
предназначение от фирма „Трежър“ ООД, Варна, с изображение на медальон с печата
на цар Иван Асен ІІ; при искането за изработка на рекламни материали от Община
Мизия с изображение на Букьовското съкровище; при искането за изработка на реплика
от Община Севлиево с изображение на статуетка на еленче; при сключване на договор
за триделния съд от Вълчитрънското съкровище по искане за изработка на предмети с
търговско предназначение от фирма „ГЕРМА“ 2002“ ЕООД, София; изготвено писмоотговор до кмета на Община Каспичан във връзка със заявено желание за разрешение
за ползване на изображение на розетата от Плиска за представителни цели и
популяризиране на културната ценност; изготвено писмо-отговор до председателя на
УС на сдружение „В памет на предците“ във връзка със заявено желание за разрешение
за ползване на изображение на розетата от Плиска с за представителни цели и
популяризиране на културната ценност; изготвена справка с информация за
сключените договори с НАИМ-БАН в периода 2009-2014 г. за изработката на предмети
с търговско предназначение, възпроизвеждащи характеристики на движимите културни
ценности „Златна маска на тракийски владетел“ и „Бронзова глава на Севт ІІІ“, по
искане на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на
Министерството на културата; изготвено писмо-отговор до заместник-министъра на
културата със становище по направена заявка към Патентното ведомство на Република
България за търговска марка, включваща изображение на бронзовата глава на Севт ІІІ;
- 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 130 / 28.02.2012 г. на Директора на НАИМ-БАН – назначен за
член на Музейния 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.;
- Ръководство на Лабораторните съвети и изготвяне на 40 от протоколите от
заседанията;
- Изготвена справка за броя на находките и експонатите от НАМ, върху които през
2013 г. в ЛАКР са извършени консервационно-реставрационни дейности;
- Участие при изготвянето на анкетна карта за 2014 г. за актуалното състояние на
НАИМ-БАН по искане на Министерството на културата;
- Изготвяне на годишния отчет на ЛАКР;
- 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 кореспонденцията и оформяне на документацията, свързана с използването
на спектрометъра в ЛАКР;
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- Оказано съдействие на представителите на Контролната 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;
- Изготвени докладни записки: за извършване на профилактичен медицински преглед
на работещите в среда на йонизиращи лъчения от Лабораторията; за извършени
анализи с енергийно-дисперсивния рентгено-флуоресцентен спектрометър и постъпили
плащания от Пловдивския окръжен съд, Софийски градски съд и фирма
„Агроимпериал`2000“ ЕООД - гр. Варна; за целесъобразността и икономическия ефект
от подмяната на осветителните тела във витрините на зали „Праистория“, „Трезор“,
„Централна“ и „Средновековие“, както и за локалното спот осветление в зала
„Праистория“; за извършеното през последните години по воденето на документацията
за сключването на договори между НАИМ-БАН и външни фирми, учреждения и лица
за даване на съгласие за изработка на копия, реплики и предмети с търговско
предназначение, изобразяващи културни ценности, съхранявани в Националния
археологически музей; за извършената от служители на Лабораторията работа в
извънработно време; за извършената от служители на Лабораторията консервация и
реставрация на предмети, предвидени за участие в изложбата „Цар Самуил в битка за
България“; за извършената от служител на Лабораторията спешна консервация и
реставрация на каменен паметник от фонда на РИМ-Варна; за извършената от служител
на Лабораторията спешна консервация и реставрация на каменен паметник от фонда на
НАИМ-БАН; за ръководителите на разкопки и проучвания, които не са преминали
обучение по здравословни и безопасни условия на труд; за наличие на протоколи и
други документи за спектрални анализи на Панагюрското златно съкровище, както и за
доклади, отчети и др. на Васил Василев за тракийската изложба в Париж, 1974 г.; с
мнение за изображението, предложено от фирма „Севтос“ ЕООД, гр. Казанлък, за
търговска марка.
гл. ас. д-р Петя Пенкова (консерватор – реставратор)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Консервация на каменна облицовка и стенописни фрагменти на обект „Хераклея
Синтика“. Научен ръководител – доц. д-р Людмил Вагалински;
- Участие в археологически проучвания на обект „Седефче“. Научен ръководител – доц.
д-р Христо Попов;
- Изготвяне на предписание за мерки за превантивна консервация, консервация и
реставрация на разкрити недвижими археологически структури на обект „Аврен“ с
научен ръководител Петър Лещаков;
- Изготвяне на предписание за мерки за консервация на разкрити недвижими
археологически структури на обект „Седефче“ с научен ръководител доц. д-р Христо
Попов.
1.2. Други изследователски теми
- Анализ на елементния състав с помощта на енергийно-дисперсивния рентгенофлуоресцентен спектрометър EDX-720 на: сребърни фиали от Радювене, от фонда на
НАИМ-БАН; проби от пигменти, по заявка на Националната галерия за чуждестранно
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изкуство; проби от пигменти, по споразумение със Софийска градска художествена
галерия; проби от пигменти от Руската църква в София, по заявка на доц. Стефан
Белишки.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Секретар на Четвъртия международен симпозиум по археометрия, Несебър, 27 – 30
септември 2014 г.;
- Участие в Четвъртия международен симпозиум по археометрия, Несебър, 27 – 30
септември 2014 г. с постер „On Sirak Skitnik`s Palette” и постер „LIBS Analysis of the
Lukovit Treasure“.
2. ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2.1. Научни публикации в списания и поредици
2.1.3. Български
2.1.3.1. Излезли от печат през 2014 г.
- И. Чергарова, П. Пенкова. Палитрата на Сирак Скитник. Проблеми на изкуството. Т.
1, 2014, 39-45, ISSN 0032-9371.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Участие в проект за изследване на останки от металургични процеси от обект „Аклади
чеири“ – договор между НАИМ-БАН и University College of London.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Национален кореспондент на групата за реставрация на метал в ICOM (International
Council of Museums).
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 6-месечен практически стаж на петима студенти от Нов български
университет. Стажът е финансиран по проект „Студентски Практики“.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- В изпълнение на Заповед № РД09-723/01.09.2014 – член на работна група за
разглеждане предложение за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0005/2010 г.;
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- В изпълнение на Заповед № РД09-134/20.03.2014 г. – член на работна група за
подготовка и реализиране на представителна музейна изложба, посветена на
тракийското изкуство в мМузея „Лувър“, Париж, Франция;
- Подготвяне на презентация и представяне на състоянието на бронзовата глава на Севт
ІІІ на заседание на международна комисия относно транспортирането на паметника за
участие за изложба в Лувъра (съгласно Заповед РО9К-84/ 25.08.2014 г. на Министъра
на културата).
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне на проекти за реставрация на предмети за участие в представителна
музейна изложба, посветена на тракийското изкуство в музея „Лувър“, Париж,
Франция;
- Изготвяне и реализиране на проект за експониране на паметниците, участващи в
изложба „Цар Самуил, в битка за България“;
- Участие в опаковане и транспортиране на паметниците, участващи в изложба „Цар
Самуил, в битка за България“;
- Организиране на заседание на международна комисия относно състоянието на
бронзовата глава на Севт ІІІ и транспортирането й за участие за изложба в Лувъра
(съгласно Заповед РО9К-84/ 25.08.2014 г. на Министъра на културата);
- Работа по почистване на витрините на постоянната експозиция на музея, подновяване
на информационни надписи и създаване на информационни табла във връзка с работата
по постоянната експозиция на музея (съгласно Заповед I 1923/ 14.12.2013);
- Участие в подготовка на изложба на НАИМ-БАН „Знаеш ли тази игра? Игри и
играчки в древността“;
- Аранжиране на витрина с находки от Аполония в централната зала на НАМ.
- Дежурство в централна зала на музея на 31.05.2014 г. (съгласно Заповед I 875 /
22.05.2014);
- Проучване на възможности за климатизиране на зала „Трезор“.
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник по уведомяване в случай на инцидент в ЛАКР на НАИМ-БАН.

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;
- Участие в археологически проучвания на обект „Рациария“. Научен ръководител –
доц. д-р Здравко Димитров;
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- Изготвяне на предписание за мерки за превантивна консервация, консервация и
реставрация на разкрити недвижими археологически структури на обект „Рациария“ с
научен ръководител доц. д-р Здравко Димитров;
- Участие в археологически проучвания на обект „Велики Преслав – Сектор 1“. Научни
ръководители – гл. ас. д-р Петър Димитров и гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова;
- Изготвяне на предписание за мерки за консервация на разкрити недвижими
археологически структури на обект „Велики Преслав – Сектор 1“ с научни
ръководители – гл. ас. д-р Петър Димитров и гл. ас. д-р Мария Манолова – Войкова;
- Участие в археологически проучвания на римски град в Поморие. Научен
ръководител – Биляна Иванова, докторант в НАИМ-БАН.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина
- Едногодишно участие в Проект „Conservation and Management of Archaeological Sites
with Mosaics”, част от инициативата MOSAIKON на Getty Conservation Institute.
Проектът включва участие в два практически уъркшопа в Кипър (20 април - 10 май
2014 г.) и Тунис (пролет 2015 г.) с дейности по консервация и мениджмънт на шест
археологически обекта на територията на Кипър и Тунис, включени в списъка за
Световно културно наследство на UNESCO. По време на едногодишното теоретично и
практическо обучение са застъпени следните теми: conservation and management
components and decision-making process for archaeological sites; legislative and
management frameworks; professional roles and responsibilities in the management of
archaeological sites; archaeological site management perspectives; planning for reintegration
of archaeological areas; values in archaeological sites management contexts; documentation
and recording principles for archaeological sites; rapid survey photography; measured
drawings; storage facilities; preparation of GIS maps and surveys; condition surveys and
assessments; materials and deterioration processes (for all kinds of materials presenting on
sites); remedial interventions on archaeological sites; properties and selection of restoration
mortars for mosaics; sampling strategies; site stabilization measures; reburial design and
practice; evaluations of reburial case studies; architectural and structural stabilization:
identification of problems and appropriate responses, including capping, masonry repairs,
ruins stabilization; prioritization and decision-making; shelter planning and design; shelter
evaluation and maintenance; developing of criteria for roofing; considerations of site
presentation, interpretation, and visitor management; site conservation planning with focus on
maintenance and monitoring.
г) Членство в международни научни организации и комитети
- Членство в ICOM (International Council of Museums);
- Членство в ЕССО – European Confederation of Conservator – Restorers’ Organizations.
4. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВУЗ
4.1. Във висши училища и БАН
4.1.2. Ръководство на дипломанти или лятна практика на студенти
- Ръководство на 6-месечен практически стаж по консервация на керамични обекти,
проведен в ЛАКР на НАИМ-АН на Екатерина Владимирова Андонова – дипломант в
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специалност „Реставрация“ на НХА. Стажът е финансиран по проект „Студентски
Практики“ BG051PO001-3.3.07 – 0002.
4.2. Лекции в чужди университети
- Лекция “Aspects of the conservation and Management of Archaeological Sites – Practical
Criteria for Long-term Successful Implementation of Sheltering and Reburial on
Archaeological Sites” и лекция “Aspects of the Cnservation and Management of
Archaeological Sites – Decision-Making Tools in the Conservation and Management of
Archaeological Sites” – изнесени в периода 10-21.11.2014 г. в Technical University of
Munich – Faculty of Architecture и в Ludwig Maximilian University, Munich, Faculty of
Archaeology.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Съвместно с доц. д-р Даниела Чернева – реставратор в НИМ, изготвяне и
осъществяване на проект за реставрация, технологично изследване и експониране на
керамична икона на Св. Теодор от Велики Преслав, част от постоянната експозиция на
НАИМ-БАН, финансиран от Американски нучен цнтър-София, включващ и
подготовката на научно-популярен филм за реставрационния процес;
- Изготвяне на проект и избор на изпълнител за производство на плексигласови оградни
колонки за мозайка „Раят“ от базиликата „Света София“ в гр. София, част от
постоянната експозиция на НАИМ-БАН;
- Симултантен превод от български на италиански и от английски на италиански на
заседание на международна комисия относно транспортирането на бронзовата глава на
Севт в Лувъра (съгласно Заповед РО9К-84 / 25.08.2014 г. на Министъра на културата);
- Работа по почистване на витрините на постоянната експозиция на музея, подновяване
на информационни надписи и създаване на информационни табла във връзка с работата
по постоянната експозиция на музея (съгласно Заповед I 1923 / 14.12.2013);
- Консервация, идентификация на произход и документация на 378 мозаични
фрагмента, заведени във фонд „Средновековие”;
- Консервация на 3 керамични съда, заведени с номера №№ 325, 326 и 327 във фонд
„Средновековие”;
- Консервация на керамична количка (детска играчка), заведена с номер № 5006 във
фонд „Античност”;
- Консервация на керамичен съд с ПИН 52 / 2014 от обект „Улица”, Велики Преслав ,с
научен ръководител доц. д-р Дочка Аладжова;
- Консервация на 14 керамични съда от разкопките на Улпия Ескус през 2013 г. с
научен ръководител доц. д-р Гергана Кабакчиева;
- Консервация на керамични находки от разкопките на обект „Нова Надежда – запад”,
сезон 2013 с научен ръководител доц. д-р Венцислав Динчев;
- Консервация на 19 керамични находки, заведени във фонд „Античност” във връзка с
участието им в изложба на НАИМ-БАН „Знаеш ли тази игра? Игри и играчки в
древноста“ (съгласно Заповед I 414 / 08.04.2014);
- Изваждане на върхове на стрели и ризница от витрина № 2 в зала „Средновековие” и
подготовката им за заснемане (съгласно Заповед I 2128 / 28.08.2014);
- Проучване на възможности и избор на екип за реставрация на писцина от каменен
баптистерий, намираща се в лапидария на НАИМ-БАН (съгласно устна заповед на доц.
д-р Мария Рехо);
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- Връщане и аранжиране на експонати във витрините в галерията на музея (съгласно
Заповед I 2455 / 25.09.2014);
- Дежурство в централна зала на музея на 31.05.2014 г. (съгласно Заповед I 875 /
22.05.2014).
9. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
- Отговорник по радиационна защита в ЛАКР на НАИМ-АН.
Здравка Съботинова (консерватор – реставратор)
1. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
1.1. Изследователски теми, свързани с разкопки
- Консервация на каменна облицовка и стенописни фрагменти на обект „Хераклея
Синтика”. Научен ръководител – доц. д-р Людмил Вагалински;
- Консервация и реставрация „in situ” на керамични находки от археологическа
експедиция край гр. Чирпан. Научен ръководител – гл. ас. д-р Петър Димитров.
1.3. Участие в научни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси
а) В страната
- Семинар-уъркшоп за почистване на исторически повърхности: фрески, мозайки и
артефакти от камък, 19-20.06.2014, София;
- Национална археологическа конференция, 26-29.05.2014, гр. Сандански.
б) В чужбина
- APLAR (Aplicazione di Lazer nel Restauro) – Симпозиум за употреба на лазери в
консервацията и реставрацията. 18-20.09.2014, Ватикана, Италия;
- Уъркшоп-конференция по мозайки: археометрия, технология и консервация. 2021.11.2014, Фаенца, Италия.
3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
в) Участие в проекти в чужбина:
- Реализация на обучение по реставрация на исторически обекти от камък в Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Рим, Италия. Програмата включваше:
реставрация и консервация на абсидата на Катедралата в Пиза, Италия – септември
2014г.; реставрация и консервация на каменни пластики от мрамор в сътрудничество с
отдел „Културно наследство” към полицията на Италия – октомври-декември 2014г.;
проби за почистване на исторически повърхности (декоративни стенни облицовки) в
подземна базилика в Рим, Италия – ноември 2014г.; проби за почистване на
исторически повърхности (камък) в Национален археологически музей, Неапол, Италия
– декември 2014г.; посещение на реставрационните ателиета на Opificio delle Pietre
Dure, Флоренция, Италия; посещение на реставрационните ателиета на Opera Primaziale
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del Duomo, Пиза, Италия; участие в курса „Химия в реставрацията” на Университет
Сапиенца, Рим, Италия – ноември-декември, 2014 г.
5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Членове на съвети, комисии и други експертни органи
- В изпълнение на Заповед № РД09-134/20.03.2014 г. – член на работна група за
подготовка и реализиране на представителна музейна изложба, посветена на
тракийското изкуство в музея „Лувър“, Париж, Франция.
8. МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
- Изготвяне и реализиране на проект за експониране на паметниците, участващи в
изложба „Цар Самуил, в битка за България“;
- Изготвяне и реализиране на сувенири за изложбата „Цар Самуил, в битка за
България“;
- Участие в опаковане и транспортиране на паметниците, участващи в изложба „Цар
Самуил, в битка за България“;
- Реставрация и консервация на предмети от камък и метал за участие в изложба „Цар
Самуил, в битка за България“;
- Реставрация и консервация на предмети от камък, участващи в изложба в АМСозопол;
- Участие в подготовка на изложба на НАИМ-БАН „Знаеш ли тази игра? Игри и
играчки в древността“;
- Реставрация и консервация на предмети от камък за изложба на НАИМ-БАН „Знаеш
ли тази игра? Игри и играчки в древността“;
- Реставрация, консервация и подготовка за експозиция на Севтополски надпис в
изложба, посветена на тракийското изкуство в музея „Лувър“, Париж, Франция.
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