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за периода 1.01.2022 – 20.12.2022 г.

1. Научни изследвания и проекти:

- Монографии:
а) издадени през отчетната година:

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

Известия на НИМ, том ХХХV – 2 броя.
- Медни руски монети от ХVIII – ХIХ век (до Освобождението) от фонда на

НИМ – София 
- Някои златни западни монети от ХIХ – началото на ХХ век, от фонда на

Националния исторически музей – София 

Списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, том ХVIII – 
3 броя

- Три колективни находки със средновековни монети, намерени през 2010 г.
при спасителни археологически разкопки на територията на източния сердикийски 
некропол

- Част от  колективна находка с талери от втората половина на ХVIII – първата
половина на ХIХ в., намерена в района на село Световрачане, Софийско

- Любопитна група от шест византийски моливдовула от ХI век
Списание „Приноси към българската археология“, том ХII – 1 брой

- Какво могат да ни подскажат монетите, влизащи в състава на  Преславското 
съкровище, за социалния статут на неговия собственик

б) приети за печат;

Сборник в чест на проф. Красимир Лещаков, издание на катедра 
„Археология“ при СУ „Св. Кл. Охридски“

- Две интересни късноантични монети, произхождащи от развалините на 
кастела Августа в землището на село Хърлец, община Козлодуй



Участие в работата на редакционни колегии на научни издания:
 Участвах в работата на редакционната колегия на Известия на НИМ, том ХХХV. 
 Участвах в работата на редакционната колегия на списание „Нумизматика, 
сфрагистика и епиграфика“.

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:
 Определих нумизматичните материали, открити при разкопките през 2022 г. на 
следните обекти, проучвани от колеги от НИМ – София:
 - Късноанична и средновековна крепост „Калята“ край гр. Якоруда
 - Късноантична и средновековна крепост „Букелон“ край с. Маточина, Свиленградско
 - Късноантична и средновековна крепост „Балък дере“ край гр. Ивайловград

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

До сега, през 2022 г., съм докладвал пред фондовата комисия на Националния 
исторически музей, за попълване на основния фонд на музея общо 15 броя нови 
нумизматични материали.

За придобитите чрез събирателска дейност материали съм изготвил своевременно 
актове за приемане и съответната документация за докладването им пред фондовата 
комисия. 

Вписал съм в инвентарната книга за монетите и печатите от основния фонд общо 1045 
броя нови материали (от инв. № 55472 – до инв. № 56517).

През настоящата 2022 г. бях назначен за председател на фондовата комисия при 
Националния исторически музей, за идентификация на културни ценности от областта 
на археологията и нумизматиката.

През 2022 г. участвах в комисията по инвентаризацията на златните материали от фонда 
на Националния исторически музей в качеството на неин председател.

3. Експозиционна дейност:

През 2022 г. предоставих нови нумизматични и метрологични материали за 
експозицията на Националния исторически музей, в нейния раздел „Късна античност“.

4. Научно-популяризаторска дейност:



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

През 2022 г. продължих да отговарям за съхранението на сбирка ХI от фонда на 
Националния исторически музей – „Нумизматика и сфрагистика“ и за експозицията в 
зала „Нумизматика“. 

През 2022 г., по разпореждане на ръководството на Националния исторически музей, 
съм участвал в изработването на една голяма експертиза, постановена от ЦСБОП – 
София. 

През 2022 г. съм участвал в пет заседания на комисията към БНБ, относно отсичането 
на български възпоменателни монети. 

6. Подготовка на специалисти във ВУЗ:


