
Индивидуални отчети Научна група в Националния исторически музей

ОТЧЕТ
доц. д-р Бони Петрунова    

за периода 1.01.2022 – 20.12.2022 г.

1. Научни изследвания и проекти:

- Монографии:
 а) издадени през отчетната година;

 Георги – един неизвестен аристократ от Калиакра , София, 
2022 184 стр. ISBN 987 – 619 – 7629 – 08 – 8. Б. Петрунова, И. Чокоев, Р. 
Пеевски. 
 Археологически проучвания на ислямски култови сгради от XV – 
XVIII век, Уникарт , София 2022. Б. Петрунова.

 б) приети за печат;

- Студии, статии и научни съобщения:
  а) издадени през отчетната година:

 История, памет, промяна. Сборник в чест на Проф. Ангел 
Димитров, София, 2022 
 - Редки находки от „Късната сграда“ в НАПР Калиакра 
 
 Известия на националния исторически музей, том XXXIV, 2022
  - За вампирите в средновековните гробове и в археологията

 Известия на Национален исторически музей, XXXV.
 - Попова, М., Първанов, С. Късноенеолитни керамични съдове от селищна 
могила „Големия остров“ при с. Дуранкулак от фонда на Националния исторически 
музей
 Archaeologia Bulgarica, 1, 2022  
 - Late Eneolithic Zoomorphic Vessel from the Tell near the Village of Poroy, Burgas 
Province

Участие в работата на редакционни колегии на научни издания:
 - Член на редколегията на Известия на Национален исторически музей



Организиране и участие в научни форуми с доклади и съобщения;

Работа по проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания”, от МК, 
от фондации, от НИМ, от други институции и т.н., вкл. и участието в 
международни проекти:

2. Издирване и събиране на исторически ценности за фондовете на музея, 
както и научната им обработка:

Проведени теренни проучвания и експедиции;

- Ръководител на  археологическите проучвания на НАПР Калиакра
- Ръководител на  археологическите проучвания на обект „Средновековен манастир „св. 
Йоан Продром“ на п-ов Св. Яни, гр. Ахтопол.

3. Експозиционна дейност:

- Изготвяне на тематико-експозиционни планове: а) за постоянен експозиции и б) за 
временни изложби;
- Работа по преустройство на съществуващи експозиции;

4. Научно-популяризаторска дейност:

Научно-популяризаторска дейност:

- Участие в XVI Кръгла маса на Сдружение „Черноморска Странджа“, „Странджанското 
Черноморие – археология и история“, с доклад: „Археологическо проучване на 
манастира Св. Йоан Продром през 2021 г.“ , на 26 – 29 .05. 2022, гр. Ахтопол  

- Участие в национална научна конференция „Св. Цар Борис I Покръстител 
и православната духовност и култура“, с доклад : “Удивителният некропол в 
Калугерица“,  4 – 5 май 2022 г. в НИАР Плиска, община Каспичан.

- Участие в международна научна конференция „Ползата от историята“ посветена на 
300 – годишнината от рождението на Св. Паисий Хилендарски и 260 – годишнината 
от написването на „История Славянобългарска“, с доклад „ Перистера – една 
неизвестна крепост в град Пещера“ – 23 – 25 септември 2022 г , гр. Пловдив.

- Интервю за БНР във връзка с изложбата в Чикаго „Първите владетели на Европа“ и 
участието на НИМ в нея – 03. 10 . 2022 г.

- Участие в официалния ритуал по издигане на националния флаг и тържествена 
смяна на караула пред парадния вход на Президентството, по повод 1 ноември Ден на 
народните будители.

- Участие в XVII Кръгла маса на Сдружение „Черноморска Странджа“, „Странджа 
и Черноморието между различните научни дисциплини“, с доклад: „Резултати от 
археологическите проучвания на нос Св. Яни“ , на 11 – 13 ноември 2022 г, гр. Ахтопол



5. Други дейности с научно-изследователски и научно-популярен характер, 
неспоменати в горните точки:

- Участие с материали от Калиакра и п-ов Св. Яни, Ахтопол в изложба на НИМ „Древни 
находки. Нови открития. Археологически открития сезон 2022 г.“.

- Участие в Национална среща „Мястото и ролята на българските музеи в съвременното 
културно пространство“, Представяне на тема: „Кадрово обезпечаване на музеите 
и художествените галерии: атестиране, възможности за професионално развитие, 
мотивационни практики и квалификация“ – на 29 април 2022 г. в Национална 
галерия, София, Квадрат 500.

- Участие в Кръгла маса на тема: „Музейното дело и развитието на културно – 
историческия туризъм“, 3- 4 06. 2022 г. гр. Златоград

- Член на съвместната българо –македонска комисия към Министерство на външните 
работи на Р България

- Член на УС на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
Базилика в Плиска“

- Член на Научно жури  за провеждане на конкурс за  „главен асистент„ за нуждите на 
ССА към НАИМ при БАН, Заповед №I 505/ 04.05. 2022 г. на НАИМ при БАН.

- Член на Инициативен комитет за отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването 
на българските евреи по време на Втората световна война – Заповед № Р – 237 от 
16.11.2022 г. на МС на Р България.

-нЧлен на Национален инициативен комитет за отбелязване на 150-ата годишнина от 
гибелта на Апостола на свободата Васил Левски – Решение № 902 от 16 ноември 2022 
г. на Министерски съвет на Р България

- Член на научно жури за провеждане на защита на дисертацията на Мария Пашова на 
тема „Сграфито керамика от Североизточна България ( XIII – първа половина на XV 
в.)“ – Заповед № I998/03. 01. 2022 г. на Директора на НАИМ – БАН

- Член на Комисия за изготвяне на становища, оценка и класиране на проекти за ТАП 
– Заповед № 833/14. 06. 2022 г. на Директора на НАИМ – БАН и във връзка с чл. 7, ал. 
4 от Правилата ва  МК за предоставяне на целево финансиране за ТАП.

- Участие с право на глас, в заседание на ССА съм НАИМ при БАН във връзка с 
обсъждане на дисертационен труд на Мария Пашова на тема „Сграфито керамика от 
Североизточна България ( XIII – първа половина на XV в.)“ - Заповед № I 752/02. 06. 
2022 г. на Директора на НАИМ – БАН

- Участие с право на глас, в заседание на Филиала на  НАИМ при БАН в Шумен във 
връзка с обсъждане на хабилитационен труд  на Мария Манолова – Войкова на тема : 
„Византийска керамика от Западното черноморска крайбрежие“ – Заповед № I 867/ 
21. 06. 2022, на Директора на НАИМ при БАН.



6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

- Председател на Специализиран експертен съвет за предоставяне статут на 
национално богатство на движими културни ценности. Заповед РД 09 – 13 32/ 16. 11. 22 
на Министъра на културата на Р България.

- Член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академично длъжност 
„главен асистент за нуждите на ССА към НАИМ – БАН.“ Заповед № I 505/ 04. 05. 2022, 
на Директора на НАИМ при БАН.

- Курс лекции в Шуменски университет : „Археология на българските земи през 15 – 17 
век“ – 30 часа, пролетен семестър 2021/2022, бакалаври

- Курс лекции в Пловдивски университет : „Археология на българските земи през 15 – 
17 век“ – 30 часа, пролетен семестър 2021/2022, бакалаври

- Курс лекции в Пловдивски университет : „Археология на българските земи през 15 – 
17 век“ – 30 часа, есенен семестър 2022/2023, бакалаври

- Курс лекции в Пловдивски университет : „Опазване на културното наследство“ – 30 
часа, пролетен семестър 2022/2023, магистри

- Научен ръководител на дисертацията на Елена Ендарова на тема: «Политически и 
икономически контакти на Добруджанското деспотство от втората половина на XIV 
век, по археологически  данни“ към НБУ

- Научен ръководител на дисертацията на Мина Рашид Мегала  на тема: „Ранно 
христянски монашески общности в Източните Балкани и Египет. Изследване на 
аналогични и синхронни явления“ – НБУ


