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1. Научни изследвания и проекти:

- Монографии:
 а) издадени през отчетната година;

 Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море. Археологически 
обекти и находки в крайбрежната зона между полуостров Метоха и 
нос Форос. 
ISBN 978–619–90311 – 3 – 1 (pdf) ISBN 978–619–91678–5–4 (pdf). София 2022,1-253.
 
- Студии, статии и научни съобщения:
 а) издадени през отчетната година;

 За най-ранното картиране на древогръцката крепост Атия в 
Бургаския залив.  
Известия на Бургаския музей. 110 години музейно дело в Бургас. Том VIII, част I. 
Бургас 2022, 278-289.

Новооткрити молевдовули на българския цар Петър от крепостта 
Калето при кв. Долно Езерово на гр. Бургас. Една хипотеза къде е бил 
крайморския митнически пункт между България и Византия през X век 
– Известия на Бургаския музей. 110 години музейно дело в Бургас. Том VIII, част II. 
Бургас 2022,103-109.

Съавторство с Н. Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски“) – A Milestone 
for Emperor Trajan Decius erected by the City of Nicopolis ad Istrum at the 
castellum of Sostra – Arhaelogia Bulgarica, 26, 2022, 3, 66-76.

 б) приети за печат през отчетната година;

  - Монографии

PORT BAGLAR. Archaeological surveys in the water area of Cape Hristos and 
the hinterland between the capes of Kolokita and Agalina near Sozopol. ( ISBN 
978-619-90311-5-5 pdf ) София 2023,1-160; ISBN: 978-619-00-1583-3 – печатно издание 
В. Търново, изд. Faber 2023.



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

Участие в работата на редакционни колегии на научни издания:

- Главен редактор на Известия на Национален исторически музей; Член на 
редколегията на Известия на Бургаския музей

 Проведени теренни проучвания и експедиции:

- Подводни археологически проучвания в акваторията на кв. Крайморие на гр. Бургас;

- Подводни археологически проучвания в акваторията на нос Христос до гр. Бургас 
(първи и втори етап);Теренни издирвания в хинтерланда на нос Христос между връх 
Св. Илия и Кукув баир, землище на гр. Созопол; Археологически проучвания на 
ранновизантийската крепост Хрисосотира при гр. Черноморец.

  - Статии

 (Съавторство с Andrei Gandila- University of Alabama in Huntsville) 
Collapse in the Balkans? Three seventh-century coin hoards from Hrisosotira 
on the Black Sea coast (Bulgaria).
 - Ancient West & East. no. 22/2023.

  Between Antheia and Apollonia Pontica. Study of the Pre-Roman archae-
ological sites in the town land of Chernomorets and the water area of Sozopol 
Сборник статии от международна научна конференция: Аполония Понтийска – полис 
и хора. 100 години от първите разкопки на Националния археологически Институт с 
Музей (БАН) и 20 години на Българо-френска археологическа мисия.  

 (съавторство с Ст. Велев и К. Велковски). За съдбата на един 
късноантичен обект в Бургаския залив Подводни, геофизични и 
геоложки  проучвания на нос Каба бурун в землището на кв. Крайморие 
в гр. Бургас. – Известия на Национален исторически музей, том XXXV, София 
2023,67-85.

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:

 - Кординатор на дейността на ЦЛКР на НИМ по проект Инфрамат част от 
Националната пътна карта за научна инфраструктура (ПМС № 354 от 29.06.2017 г.), 
подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката с Договори Д01-
155/2018, Д01-284/2019 и Д01-382/2020.

 - Партньор по дейността на Проект на Центъра за подводна археология пред 
Министерство на културата за транспортиране, консервация и експониране на корабни 
оръдия от Северното Черноморие.



6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:

4. Научно-популяризаторска дейност:

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

3. Експозиционна дейност:

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

- Участие в изготвянето на тематико - експозиционен план на постоянна експозиция 
посветена на Късноантичната епоха
Работа по преустройство на съществуващи експозиции;

Други:

Контрол по дейността за реализиране на археологическа изложба „Древни находки. 
Нови открития“

 Участие в конференции:

Участие в международна научна конференция: Аполония Понтийска – полис и хора. 
100 години от първите разкопки на Националния археологически Институт с Музей 
(БАН) и 20 години на Българо-френска археологическа мисия.  Август 2022 г. Созопол.

Научен консултант на подводни проучвания в акваторията на с. Крапец.
Член на Съвета за теренни проучвания


