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СЕКЦИЯ ЗА ПРАИСТОРИЯ 
ПРОГРАМА НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2011 Г. 

 

 

Понеделник 20.02.2012 
 

9:00-9:25 Доц. Д-р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СИРАКОВ    -    научен ръководител  

Жан-Люк Гуадели, Университет Бордо I СНРС – ръководител на френския екип със 

заместник – доц. Д-р Свобода Сиракова, НАИМ-БАН. Редовно археологическо проучване  

на обект: палеолитно пещерно находище Козарника, гара Орешец, община Димово 

 

9:25-9:35 - дискусии 

 

9:35-10:00 д-р АЛЕТА НИКОЛОВА ГУАДЕЛИ  -  научен ръководител. 

Редовно археологическо проучване на обект: палеолитно пещерно находище Редака II, с. 

Салаш, община Белоградчик 

 

10:00-10:10 – дискусии 

 

10:10-10:35 Доц. д-р СТЕФАНКА ПЕНЮВА ИВАНОВА  -   научен ръководител.  

Редовно археологическо проучване на обект: раннопалеолитно находище на открито 

поземл.имот № 000040 по КВС в землището на с. Веслец, об-на Кирково, обл. Кърджали 

 

10:35-10:45 – дискусии 

 

10:45-11:10 Доц. д-р СТЕФАНКА ПЕНЮВА ИВАНОВА  -   научен ръководител  

със заместник д-р Мария Рангелова Гюрова доц. в НАИМ-БАН.  Редовно археологическо 

проучване в пещерата Магурата, землище на с. Рабиша, об-на Белоградчик, обл. Видин 

 

10:10-11:20 – дискусии 

11:20-11:30 – кафе пауза 
 

11:30-11:55  д-р СТАНИМИРА ТАНЕВА ТАНЕВА гл.ас. в НАИМ-БАН   -  научен 

ръководител. Редовно археологическо проучване на палеолитен обект в пещера Самуилица 

ІІ, с. Кунино, об-на Роман 

 

11:55-12:05 – дискусии 

 

12:55-12:30 д-р СТАНИМИРА ТАНЕВА ТАНЕВА гл.ас. в НАИМ-БАН   -   научен 

ръководител със заместник Георги Ганецовски, РИМ-Враца, доц. д-р Свобода Сиракова, 

НАИМ-БАН  -    научен консултант. Редовно археологическо проучване на обект: пещерно 

находище Топлица, землище на с. Кунино, об-на Роман, обл. Враца 

 

12:30-12:40 - дискусии 

 

12:40-13:05 НЕДКО ЖЕЛЕВ ЕЛЕНСКИ, РИМ-Велико Търново   -   научен ръководител.  

Редовно археологическо проучване на обект: Раннонеолитно селище в м. Смърдеш, с. 

Джулюница, об-на Лясковец, обл. В.Търново 

 

13:05-13:15 - дискусии 
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13:15-14:45 – обедна почивка 
 

14:45-15:05 ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГАНЕЦОВСКИ, РИМ-Враца    -   научен 

ръководител. Редовно археологическо проучване на обект: раннонеолитно селище в  

м. Валога (Долната Лъка), с. Оходен, об-на Враца 

 

15:05-15:15 - дискусии 

 

15:15-15:40 д-р МАЛГОЖАТА ГРЕБСКА-КУЛОВА, РИМ-Благоевград   -   научен 

ръководител,  Илия Кулов, РИМ-Благоевград и Петър Зидаров, НБУ  -  зам.-ръководители. 

Недеструктивно геомагнитно проучване на обект Праисторическо селище в землището на с. 

Дамяница, об-на Сандански 

 

15:40-15:50 - дискусии 

 

15:50-16:15 д-р МАЛГОЖАТА ГРЕБСКА-КУЛОВА, РИМ-Благоевград   -  научен 

ръководител със заместници Илия Кулов, РИМ-Благоевград и Петър Зидаров, НБУ.   

Редовно археологическо проучване на обект: праисторическо селище в м. Масовец, землище 

на с. Илинденци, об-на Струмяни 

 

16:15-16:25 – дискусии 

16:25-16:40 – кафе пауза 
 

16:40-17:05 д-р КРАСИМИР ПЕТРОВ ЛЕЩАКОВ доцент в СУ „Св.Кл.Охридски” - 

научен ръководител със заместници: маг. Надежда Тодорова гл.ас. в СУ, маг. Ваня Петрова и 

маг. Георги Кацаров докторанти в СУ. Спасителни археологически разкопки на обект: 

Селище от ранния неолит, км 28+650 – 29+000 по трасето на АМ«Марица» в землището на  

с. Ябълково, об-на Димитровград, обл. Хасково 

 

17:05-17:15 – дискусии 

 

17:15-17:40 д-р ВИКТОРИЯ ДРАГОЕВА ПЕТРОВА гл.ас. в НАИМ  -  научен 

ръководител със зам.-ръководител Петър Зидаров, НБУ. Недеструктивно геомагнитно 

проучване в местността Казлача, в землището на с. Чокоба, об-на Сливен 

 

17:40-18:00 – дискусии 

 

 

 

 

Вторник 21.02.2012 
 

9:00-9:20 ИВАН АВГУСТИНОВ ВАЙСОВ, НАИМ-БАН - научен ръководител със зам.-

ръководител Петър Николов Зидаров, НБУ. Издирване на археологически обекти с методите 

на геофизиката на територията на неолитното селище  в м. Юрчешме в землището на с. Бата, 

об-на Поморие, Бургаска област 

 

 

9:20-9:45 ИВАН АВГУСТИНОВ ВАЙСОВ, НАИМ-БАН  - научен ръководител със зам.-

ръководител Петър Николов Зидаров, НБУ. Издирване на археологически обекти с методите 
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на геофизиката на територията на неолитното селище  в м. Бозалъците/Житницата в 

землището на с. Бата, об-на Поморие, Бургаска област 

 

9:45-10:10 ИВАН АВГУСТИНОВ ВАЙСОВ, НАИМ-БАН и МИРОСЛАВ НЕДЯЛКОВ 

КЛАСНАКОВ, РИМ-Бургас  -  научни ръководители със заместник Петър Николов 

Зидаров, ЛАЕА към НБУ чл.-кор. дин Хенриета Тодорова   -  научен консултант. 

Редовно археологическо проучване на обект: неолитно селище в м. Бозалъците/Житницата, 

с. Бата, об-на Поморие 

 

10:10-10:35 ИВАН АВГУСТИНОВ ВАЙСОВ, НАИМ-БАН - Теренните проучвания на 

неолитно селище Промахон-Тополница (сектор Тополница) с метода на геоелектриката. 

 

10:35-10:50 – дискусии 

10:50-11:00 – кафе пауза 
 

11:00-12:00 Проф. д.и.н. ВАСИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ проф. в НАИМ-БАН   -   

научен ръководител със заместници: гл.ас. д-р Крум Бъчваров, Петър Лещаков и Маргарита 

Люнчева, НАИМ-БАН.  Редовно археологическо проучване на обект: праисторически 

солодобивен център Провадия-Солницата гр. Провадия, област Варна 

 

12:00-12:10 - дискусии 

 

12:10-12:35 Проф. д.и.н. ВАСИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ проф. в НАИМ-БАН   -   

научен ръководител със заместник д-р Виктория Драгоева Петрова гл.ас. в НАИМ-БАН  

проф. Щефан Хилер (Залцбург, Австрия)  -  ръководител на гостуващия екип.  

Редовно археологическо проучване на обект: селищна могила в землището на с. Караново, 

об-на Нова Загора 

 

12:35-12:45 – дискусии 

12:45-14:15 – обедна почивка 
 

14:15-14:40 д-р ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ СЛАВЧЕВ гл. ас. в РИМ-Варна    -   научен 

ръководител. Редовно археологическо проучване на обект: праисторическо селище в  

м. Корията, землище на гр. Суворово, обл. Варна 

 

14:40-14:50 - дискусия 

 

14:50-15:15 гл.ас. д-р СВЕТЛАНА ВЕНЕЛИНОВА, РИМ-Шумен - научен ръководител  

доц. д-р Явор Бояджиев  -  научен консултант. Редовно археологическо проучване  

на обект: халколитна селищна могила в м. Банята при с. Иваново, община Върбица 

 

15:15-15:25 - дискусии 

15:25-15:40 – кафе пауза 
 

15:40-16:05 д-р СТЕФАН ЧОХАДЖИЕВ доцент във ВТУ   -   научен ръководител.  

Редовно археологическо проучване на обект: халколитна селищна могила Нуриюк и 

некропол в м. Чанаджик, землище на с. Сушина, об-на Върбица, обл. Шумен 

 

16:05-16:15 - дискусии 
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16:15-16:35 АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЧОХАДЖИЕВ, РИМ-В.Търново   -   научен 

ръководител. Редовно археологическо проучване на обект: селищна могила при с. Петко 

Каравелово, об-на Полски Тръмбеш 

 

16:35-16:45 - дискусии 

 

16:45-17:10 доц. д-р СТЕФАН ЧОХАДЖИЕВ, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” и маг. 

АЛЕКСАНДЪР ЧОХАДЖИЕВ, РИМ-Велико Търново  -  научни ръководители.  

Редовно археологическо проучване на обект: селищна могила край с. Хотница, община 

Велико Търново 

 

17:10-17:20 – дискусии 

 

17:20-17:45 н.с. ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ ГЕРГОВ - научен ръководител. Редовно 

археологическо проучване на обект: праисторическо селище в м. Езерото, с. Садовец,  

об-на Долни Дъбник 

 

17:45-18:00 - дискусии 

 

 

 

 

Сряда 22.02.2012 
 

9:00-9:25 ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГАНЕЦОВСКИ, РИМ-Враца   -   научен ръководител.  

Редовно археологическо проучване на обект: праисторически пласт на многослоен обект 

Калето в гр. Мездра, обл. Враца 

 

9:25-9:35 - дискусии 

 

9:35-10:00 д-р СТЕФАНКА ИВАНОВА доцент в НАИМ-БАН   -   научен ръководител. 

Редовно археологическо проучване на обект: праисторическо скално светилище в м. Харман 

кая, мах. Гъсак, землище на с. Биволяне, об-на Момчилград 

 

10:00-10:10 – дискусии 

 

10:10-10:35 д-р ЯВОР БОЯДЖИЕВ доцент в НАИМ-БАН    -   научен ръководител, д-р 

Камен Бояджиев и докт. Десислава Такорова, НАИМ-БАН   -   зам.-ръководители. 

Спасителни археологически разкопки на обект № 21, открито халколитно селище, по трасето 

на път І-5 Джебел-Подкова-Маказа в землището на с. Върхари, об-на Момчилград 

 

10:35-10:45 - дискусии 

 

10:45-11:10 д-р ЯВОР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ доцент в НАИМ-БАН   -  научен 

ръководител със заместник  Стоилка Игнатова, РИМ-Пазарджик, д-р Йоанис Асланис, 

KERA-NHFR   -   ръководител на гостуващия екип. Редовно археологическо проучване на 

обект: селищна могила Юнаците и прилежащата й околност землище на с. Юнаците, об-на 

Пазарджик 

 

11:10-11:20 – дискусии 

11:20-11:40 – кафе пауза 
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11:40-12:05 ИЛИЯ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ, РИМ-Ямбол - научен ръководител. Редовно 

археологическо проучване на обект: селищна могила Кирчова воденица и пространството 

около нея в землището на с. Крумово, об-на Тунджа, област Ямбол - геофизика 

 

12:05-12:15 - дискусии 

 

12:15-12:40 д-р ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА доцент в СУ  -  научен ръководител със 

заместник маг. Маргарита Попова докторант в СУ.  Редовно археологическо проучване на 

обект: селищна могила и некропол в м. Козарева могила, землище на гр. Каблешково 

 

12:40-12:50 – дискусии 

12:50-14:30 – обедна почивка 
 

14:30-14:55 СЛАВЯНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА, ИМ-Дупница и ПЕТЪР 

ХРИСТОВ ЛЕЩАКОВ, НАИМ-БАН   -  научни ръководители със заместник Сергей 

Викторович Устинов, ИМ-Дупница.  Редовно археологическо проучване на обект: 

късноантична крепост в м. Калето, гр. Дупница 

 

14:55-15:05 – дискусии 

 

15:05-15:30 ДЕЯН РАБОВЯНОВ – НАИМ-Филиал Велико Търново, ЖУЛИЕТА 

ГЮЛЕВА - докторант във ВТУ Св.Св. Кирил и Методий - научни ръководители. 

Къснохалколитни структури открити при разкопки в южния сектор на хълма Трапезица. 

 

15:30-15:40 – дискусии 

 

15:40-16:05 д-р КРАСИМИР ПЕТРОВ ЛЕЩАКОВ доц. в СУ - научен ръководител д-р 

Любен Красимиров Лещаков  -  зам.-ръководител. Археологическо наблюдение на об. 18А, 

селище от КН и КБЕ и прилежащите му терени – ЛОТ 3, км 270+300 – 270+500 по трасето на 

АМ Тракия в землището на с. Чокоба, об-на Сливен 

 

16:05-16:15 – дискусии 

 

16:15-16:30 д-р ЯВОР БОЯДЖИЕВ доцент в НАИМ-БАН  - научен ръководител, д-р 

Камен Бояджиев, НАИМ-БАН  -  зам.-ръководител. Археологическо наблюдение по време на 

изкопни дейности на обект № 21, открито халколитно селище, по трасето на път І-5 Джебел-

Подкова-Маказа, км 345+500 до км 345+700 в землището на с. Върхари, об-на Момчилград 

 

16:30-16:40 – дискусии 

 

16:40 -17:05 ПЕТЪР ЗИДАРОВ - НБУ, МАЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА, РИМ-

Ловеч  -  научен ръководител със заместник Радослав Гущераклиев, РИМ-Ловеч.  

Геомагнитно проучване на обект: праисторическо селище в м. Бануня, с. Бежаново, об-на 

Ловеч 

 

17:05-17:15 дискусии 

 

17:15-17:25 АНЕТА БОРИСЛАВОВА БАКЪМСКА, РИМ-Перник    -   научен 

ръководител със заместник Филип Михайлов, РИМ-Перник; доц. д-р Стефан Александров, 

НАИМ-БАН   -   научен консултант. Спасителни археологически разкопки на обект 1 
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(праисторическо селище) от ЛОТ 1 на АМ Струма, км 311+000 до 311+500 в м. Бунището, 

землище на с. Делян, об-на Дупница – ранножелязна епоха 

 

17:25- .... – заключителни дискусии 


