
ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ОБЕКТИ ПРЕЗ 2013 Г. 

 

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 

 

10.03.2014 г. 

09.00-12.30 часа 

Председател: доц. д-р Георги Нехризов  

Секретар: докторант Надежда Кечева  

 

1. д-р Стефан Александров, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител, Фионера 

Филипова, РИМ-Видин – зам. ръководител 

на територията на концесионна площ Чуката, землище на с. Киреево, община Макреш, 

обл. Видин 

 

2. д-р Георги Иванов, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, Георги 

Ганецовски, РИМ-Враца и Кръстю Чукалев, НАИМ-БАН – зам. ръководители 

по трасето в границите на сервитутната зона на обект Преносни газопроводи високо 

налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово.  

 

3. Надежда Кечева, докторант в НАИМ-БАН – научен ръководител 

по трасето на газопровод Южен поток – сектор 1 на територията на общини Кула, 

Грамада, Димово и Макреш, обл. Видин. 

 

4. д-р Георги Иванов, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител  
по трасето на газопровод Южен поток – сектор 3 на територията на общини Плевен, 

Долни Дъбник, Долна Митрополия и Искър, обл. Плевен и общини Мизия и  Оряхово, 

обл. Враца. 

 

5. Кръстю Чукалев, НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Живко Узунов, гл. ас. 

в НБУ – зам. ръководител  

по трасето на газопровод Южен поток – сектор 5 на територията на община Лозница, 

обл. Разград; общини Търговище и Попово, обл. Търговище; община Бяла, обл. Русе;  

общини Стражица, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново. 

 

6. д-р Андрей Аладжов гл.ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Янко 

Димитров гл. ас. в НАИМ-БАН, филиал Шумен – зам. ръководител  

по трасето на газопровод Южен поток – сектор 6 на територията на община Ветрино, 

обл. Варна; област общини Нови Пазар, Хитрино, и Каспичан, обл. Шумен и община 

Лозница, обл. Разград.  

 

7. Петър Лещаков, НАИМ-БАН – научен ръководител, Игор Лазаренко, гл. ас. в 

РИМ-Варна – зам. ръководител  

по трасето на газопровод Южен поток – сектор 7 в общините Ветрино, Провадия, 

Аврен, Белослав и Варна. 

 

8. Иван Вайсов, НАИМ-БАН – научен ръководител,  Петър Зидаров, ЛАЕА към 

НБУ – зам. ръководител  



на територията на неолитно селище Копривец, землище на с. Копривец, община Бяла, 

обл. Русе. 

 

9. Ангел Конаклиев, РИМ-Търговище – научен ръководител  

на територията на находище Дянково, землище на с. Пайдушко, община Търговище. 

 

10. д-р Андрей Аладжов, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, Станимир 

Стойчев, РИМ-Шумен – зам. ръководител  

по трасето на АМ Хемус, участък Белокопитово-Каспичан, ІІІ етап от км 338+500 до км 

342+200 и Пътен възел Белокопитово в землищата на с. Панайот Волово и 

Белокопитово, община Шумен. 

 

11. д-р Андрей Аладжов, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител, гл. ас д-р 

Янко Димитров и Станислав Иванов, НАИМ-БАН, филиал Шумен – зам. 

ръководители  

на територията на обект Ранносредновековно землено укрепление Кабиюк в землищата 

на селата Коньовец, община Шумен и Върбак, община Хитрино. 

 
12.30 – 14.00 часа (обедна почивка) 

14.00 – 17.30 часа  
 

12. Станимир Стойчев, РИМ-Шумен – научен ръководител  

на територията на природен парк «Шуменско плато» в землищата на селата Черенча, 

Средня, Новосел, Градище, Лозево и на гр. Шумен. 

 

13. Станимир Стойчев, РИМ-Шумен – научен ръководител Юри Йоргов, РИМ-

Шумен – зам. ръководител 

в землищата на селата Каравелово и Пет могили, община Никола Козлево, обл. Шумен. 

 

14. д-р Светлана Кавръкова, гл. ас РИМ-Шумен – научен ръководител, доц. д-р 

Валери Григоров, НАИМ-БАН – научен консултант, 

по средното течение на р. Голяма Камчия и по-малките и притоци, в землищата на 

селата Риш, Александрово и Веселиново, община Смядово. 

 

15. Юри Йоргов, РИМ-Шумен – научен ръководител  

в землището на село Драгоево, община Велики Преслав, обл. Шумен. 

 

16. д-р Росина Костова, доц. във ВТУ – научен ръководител, д-р Андрей Аладжов, 

гл. ас. в НАИМ-БАН и д-р Олег Александров, гл. ас. във ВТУ – зам. ръководители 

в землищата на селата Краново и Голеш, община Кайнарджа; Кап.Димитриево, Габер, 

Огняново, Зимница, Ефрейтор Бакалово, община Крушари; Брестница, Коларци, 

Оногур, Балик, община Тервел; Крагулево, Пчелник, Хитово, Воднянци, Житница, 

Дряновец, Сотирово, Карапелит, община Добрич. 

 

17. д-р Владимир Славчев, гл. ас. в РИМ-Варна – научен ръководител, Емил 

Паунов, ИМ-Тутракан – зам. ръководител 

на територията на община Главиница, обл. Силистра. 

 

18. д-р Владимир Славчев, гл. ас. в РИМ-Варна – научен ръководител  

по трасето на газопровод Южен поток в м. Паша дере на територията на община Варна.  



 

19. д-р Павел Георгиев, доц. в НАИМ-БАН, филиал гр.Шумен – научен 

ръководител, Петър Лещаков, НАИМ-БАН – зам. ръководител  

в община Аврен, обл. Варна. 

 

11.03.2014 г. 

09.00-12.30 часа 

Председател: гл. ас. д-р Иво Чолаков  

Секретар: ас. Петър Лещаков  
 

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 

 

20. Венета Николова, РИМ-Кюстендил – научен ръководител 

в общините Кюстендил, Невестино и Бобов дол, обл. Кюстендил. 

 

21. Румен Спасов, ас. в РИМ-Кюстендил – научен ръководител, Веселина Вандова 

гл.ас. в РИМ-Кюстендил – зам. ръководител 

по трасето на АМ „Струма” ЛОТ 2 от км 322+000 – 359+000 в общини Дупница 

Кочериново, Бобошево и Благоевград. 

 

22. Филип Михайлов, РИМ-Перник – научен ръководител  

в землищата на селата Дрен и Владимир, община Радомир, обл. Перник. 

 

23. д-р Стефан Александров, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител, доц. д-р 

Алексей Гоцев и Кръстю Чукалев, НАИМ-БАН – зам. ръководители 

по трасето на инфраструктурен проект Междусистемна газова връзка България-Сърбия 

от с. Калотина до СОП, на територията на общини Драгоман, Сливница, Костинброд и 

Божурище, Софийска област и Столична община. 

 

24. Иван Вайсов, НАИМ-БАН – научен ръководител,  Петър Зидаров, ЛАЕА към 

НБУ – зам. ръководител, чл. кор. д.и.н. Хенриета Тодорова – научен консултант 
на територията на обект Извор – открито селище от късния неолит, м. Николино 

поле/Големите ниви, с. Бърложница, община Сливница, Софийска област.  

 

25. Кръстю Чукалев, НАИМ-БАН – научен ръководител, докторант Люба 

Трайкова, НАИМ-БАН – зам. ръководител  

на територията на концесионна площ Света Петка, землище на с. Челопеч, Софийска 

област. 

 

26. Кръстю Чукалев, НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Живко Узунов, гл. ас. 

в НБУ, докторант Люба Трайкова, НАИМ-БАН – зам. ръководители  

на територията на концесионна площ Бревене, землища на селата Челопеч; Църквище и 

Карлиево, община Златица; гр. Златица; с. Чавдар; с. Мирково, Софийска област. 

 

27. д-р Петър Делев, доц. в СУ „Свети Климент Охридски” и Асен Салкин, ИМ-

Велинград – научни ръководители  

на територията на община Велинград: планинските масиви около Чепинското корито – 

ридовете Снежанка, Алабак, северните дялове на Сюткя и Баташката планина. 

 



28. д-р Стефанка Иванова, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Мария 

Гюрова, доц. в НАИМ-БАН – зам. ръководител 

в землищата на селата Костино и Дъждовница, община Кърджали; Ночево, община 

Черноочене; Красино и Морянци, община Крумовград, обл. Кърджали; Ангел войвода, 

община Минерални бани, обл. Хасково. 

 

29. д-р Чавдар Цочев – научен ръководител, д-р Емил Нанков – зам. ръководител 

в землищата на селата Крушево и Градина, община Първомай, Пловдивска област. 

 

12.30 – 14.00 часа (обедна почивка) 

14.00 – 17.30 часа 
 

30. Любка Тодорова, РИМ-Пазарджик – научен ръководител, д-р Валери 

Григоров, доц. в НАИМ-БАН – научен консултант  

в м. Градището, землище на с. Паталеница, община Пазарджик. 

 

31. Мартин Христов, НИМ – научен ръководител 

в землищата на селата Каравелово, Богдан, Дъбене и Бегунци, община Карлово. 

 

32. д-р Георги Нехризов, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител, д-р Юлия 

Цветкова, гл. ас. в СУ „Св. Кл. Охридски” и Надежда Кечева, докторант в НАИМ-

БАН – зам. ръководители  
в землищата на селата Бузовград, Розово, Средногорово, Ясеново и Шейново, община 

Казанлък. 

 

33. Надежда Кечева, докторант в НАИМ-БАН – научен ръководител, Стефан 

Бакърджиев, РИМ-Ямбол – зам.ръководител  

по проектното трасе на преносния газопровод Недялско-Лозенец на територията на 

община Стралджа, обл. Ямбол. 

 

34. Христо Христов, ЕАМ-Елхово – научен ръководител, Даниела Агре, НАИМ-

БАН – научен консултант 

в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол. 

 

35. Деян Дичев – научен ръководител 

в землищата на селата Капитан Петко войвода и Синапово, община Тополовград. 

 

36. Деян Дичев – научен ръководител 

в землището на село Бродилово, община Царево. 

 

37. д-р Живко Узунов, гл. ас. в НБУ и Петър Лещаков, НАИМ-БАН – научни 

ръководители, д-р Анелия Божкова, доц.в НАИМ и дин Иван Карайотов, проф. в 

ШУ – научни консултанти  

в територията на гръцкия полис Месамбрия, в землищата на градовете Несебър, 

Ахелой, Каблешково, Св.Влас и селата Равда, Тънково, Оризаре, Кошарица, Емона, 

Александрово, Медово, общини Несебър и Поморие, обл. Бургас. 

 

38. Петър Лещаков, НАИМ-БАН – научен ръководител 

в Медни рид в землищата на гр. Созопол, гр. Черноморец и селата Атия, Веселие, 

Равадиново, Равна гора и Росен, община Созопол, обл. Бургас. 



 

39. д-р Диана Гергова, проф. в НАИМ-БАН – научен ръководител, Явор Иванов и 

Бела Димова – зам. ръководители 

в землищата на Ахтопол, Варвара, Царево и Синеморец, обл. Бургас. 

 

40. Христина Ангелова, ЦПА-Созопол – научен ръководител, Веселин Драганов и 

Найден Прахов, ЦПА – зам. ръководители 

спасителни археологически наблюдения под вода по българското черноморско 

крайбрежие (Дуранкулак – Резово) и в други водни басейни. 

 

12.03.2013 г. 

09.00-12.30 часа 

Председател: гл. ас. д-р Георги Иванов  

Секретар: ас.  Кръстю Чукалев 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ 

 

41. Цветана Комитова, РИМ-Благоевград – научен ръководител, Сотир Иванов, ИМ-

Петрич – зам. ръководител  

на консервационно-реставрационни работи на обект Самуилова крепост, при гр. Петрич. 

 
42. д-р Анелия Божкова, доц. в НАИМ-БАН и Надежда Тодорова, асистент в СУ „Св. Кл. 

Охридски” – научни ръководители  

във връзка с инвестиционни намерения на обект от късния халколит и късната желязна епоха 

«Градището» землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, обл. Благоевград. 

 

43. д-р Маргарита Ваклинова, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител 

по време на изпълнение на проект BG 161 PO 001/3.1-03/2010/026 "Реставрация, 

консервация и социализация на късноантичен град Никополис ад Нестум", с.Гърмен, 

община Гърмен, обл. Благоевград. 

 

44. Илия Кулов, РИМ-Благоевград – научен ръководител  

по трасето на АМ «Струма», ЛОТ 2 в участъка от гр. Дупница до Благоевград от км 322+00 до 

км 359+493.52. 

 

45. Дойчин Грозданов, РИМ-Кюстендил – научен ръководител  
на територията на УПИ ІХ-2641, кв. 127, намиращ се в охранителната зона на Римски военен 

лагер, късноантичен и ранновизантийски град Германия със сателитни обекти, западен 

некропол, южен некропол и обект в м. Шалева махала, гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил. 

 

46. Филип Михайлов, РИМ-Перник – научен ръководител  
на изкопните дейности за изграждане на външно електрозахранване на базова станция 

на Мtel № PER0038, ПИ 000339 в м. Балчар, в землището на с. Кошарево, общ. Брезник. 

  

47. Филип Михайлов, РИМ-Перник – научен ръководител  
на изкопните дейности по проект № BG 161РО001/3.1-03/2010/043 „Подобряване на 

туристическа атракция – Средновековна крепост Кракра Пернишки” в гр. Перник и 

свързаната с нея инфраструктура. 

 
48. Жарин Величков, гл. инспектор в НИНКН – научен ръководител  



по време на консервационно-реставрационни работи и благоустройство на късноантичната 

крепост Стенос, разположена в м. Капията «Траянови врата», землище на с. Долна Василица, 

община Костенец.  
 

49. д-р Иво Чолаков, гл. ас. в НАИМ-БАН – научен ръководител  

на територията на ПИ 208 005, м. Висок Еледжик, община Ихтиман, Софийска област. 

 
50. Румен Първанов, РИМ-Монтана – научен ръководител 

на работните участъци във връзка с реализиране на проект „Разширение и рехабилитация на 

канализационната и водоснабдителните мрежи на гр. Монтана” по ОП „Околна среда 2007-

2013 г.” 

 

51. Румен Първанов, РИМ-Монтана – научен ръководител 

на антична и средновековна крепост в гр. Монтана във връзка с реализиране на проект 

"Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана" по ОП 

"Регионално развитие 2007-2013 г." 

 

52. Нарцис Торбов, РИМ-Враца – научен ръководител, Александра Кирилова, РИМ-

Враца – зам. ръководител 

по време на изграждане на архитектурни елементи на ДПП Врачански Балкан в м. 

Ритлите, землище на с. Лютиброд, община Мездра. 

 

53. Мери Радева – научен ръководител  
на крепостта в м. Хисарлъка в гр. Сливен във връзка с изпълнение на проект Пътуване през 

времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и 

исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен. 

 
54. Станимир Стойчев, РИМ-Шумен – научен ръководител, Иван Бабаджанов, РИМ-

Шумен – зам. ръководител  

по време на отнемане на хумус по трасето на Път ІV-20057, км 0+200 – 1+ 300,  

Белокопитово – Панайот Волово, община Шумен. 

 

55. д-р Венцислав Динчев, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител 

по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград, в участъка Димитровград – Харманли и в 

обсега на обект 13, при с. Черногорово, община Димитровград; обект 14 при с. Нова надежда, 

община Хасково; обект 15 при с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково. 

 
56. д-р Георги Нехризов, доц. в НАИМ-БАН – научен ръководител 

по реконструкцията на трасето на жп линията Пловдив – Свиленград, в участък Харманли – 

Свиленград и в обсега на обект 22 при Харманли и обект 33 при с. Преславец, общ. Харманли, 

обл. Хасково. 

 

57. Стефан Бакърджиев, РИМ-Ямбол – научен ръководител, Тодор Вълчев, РИМ-Ямбол – 

зам. ръководител  

при строително-ремонтни дейности по отводнителния канал, минаващ по северната 

граница на охранната зона на АР «Тракийски и античен град Кабиле», землище на с. 

Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол. 

 

58. д-р Диана Гергова, проф. в НАИМ-БАН и Стефан Бакърджиев, РИМ-Ямбол – научни 

ръководители  



в ПИ 011008 в м. Съселова могила, землище на с. Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол. 
 

59. Ивайло Лозанов, гл. ас. в СУ „Св. Кл. Охридски” – научен ръководител, д-р Иван 

Вълчев и д-р М. Райчева, СУ „Св. Кл. Охридски” – зам. ръководители  
на консервационно-реставрационни дейности в НАР "Кабиле". 


