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На 28.IX.2019 г. излезе от печат том 9 на „Вести на Ямболския 
музей“. Изданието е посветено на 70-ата годишнина на колега-

та, уредника, археолога, директора, учения и най-вече човека и приятеля 
Илия Илиев. 

Илия Кръстев Илиев е роден в гр. Ямбол през 1948 г. Завършва Техни-
кума по механотехника „Иван Райнов“, а през 1972 г. – Великотърновския 
университет „Св.  св.  Кирил и Методий“, специалност „История“. През 
1976 г. започва работа като уредник в отдел „Археология“ в тогавашния 
Окръжен исторически музей (ОИМ) в гр. Ямбол. Назначаването на Илия 
Илиев съвпада и с разделянето на археологическия фонд на музея на чети-
ри: Праистория, Античност, Средновековие и Нумизматика, като той по-
ема фонд Праистория и се профилира в тази област на археологията. Още 
с постъпването си като представител на ОИМ – Ямбол е включен в експе-
дициите „Сакар“ и „Аполония – Странджа“, ръководени от проф. Алек-
сандър Фол. В първите си години като археолог участва и в проучванията 
на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. 

През 1977 г. Илия Илиев ръководи първите самостоятелни археологи-
чески проучвания на ОИМ – Ямбол, като извършава спасителни разкопки 
на светилището на Тракийския конник край с. Дряново, Ямболско. В края 
на същата година под ръководството на ст. н. с. Петър Детев участва в спа-
сителните проучвания на праисторическата Марчева могила в гр. Ямбол. 

През 1979 г. става част от научния колектив, изследващ тракийския и 
античен град Кабиле, като до 1985 г. заедно с Диана Гергова от НАИМ – 
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БАН проучват селищната могила Ясъ тепе, разположена на 2 км югоизточ-
но от античния град. 

От 1983 до 2003 г. Илия Илиев е неизменен заместник-ръководител 
на българо-германската експедиция по проучването на селищната могила в 
м. Мерджумекя и нейния микрорегион в землището на с. Драма, Ямболско. 
Участието му в проучванията на селищните могили Ясъ тепе край с. Кабиле 
и Мерджумекя край с. Драма го превръща в един от водещите праисторици, 
изследващи периодите на късния неолит и халколита в Югоизточна Бълга-
рия. 

През 90-те години на ХХ в. Илия Илиев е включен в Проблемната гру-
па „Археологическа карта на България“, в резултат на което на територията 
на област Ямбол са регистрирани над 300 нови археологически обекта.

В периода от 1999 до 2011 г. той ръководи множество спасителни 
археологически проучвания, свързани с реализацията на различни инфра-
структурни проекти на територията на област Ямбол, като Международ-
ния път Елхово – ГКПП Лесово (1999 – 2000), АМ „Тракия“, ЛОТ 3 и 4 
(2008 – 2009), и няколко кариери за добив на инертни материали. В този 
период научните му изследвания са съсредоточени в областта на погребал-
ните практики през ранната бронзова епоха.

В периода 2002 – 2011 г. Илия Илиев е и директор на Ямболския музей. 
През 2007 г. под негово ръководство музеят се превръща в регионален. През 
2005 г. той организира IV международен симпозиум „Поселищен живот в 
Тракия“. Илия Илиев включва музея в експедицията „Странджа“ (2004 г.) 
и в международния проект Tundzha Region Archaeological Project (2008 г.). 

Илия Илиев е автор на повече от 50 научни публикации в България и 
чужбина.

В юбилейния сборник са включени 21 статии от 32 автори от България, 
Германия, Чехия и САЩ. Публикациите обхващат широк тематичен кръг 
и голям хронологически диапазон: от ранния неолит до средновековната 
епоха. 

Първата статия в сборника е „Неолитната къща“ („The Neolithic house“) 
на чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов. Авторът представя ролята на жили-
щата в света на най-ранните земеделци.

В своята публикация „На риболов в късния неолит: защо една група 
особени керамични артефакти от Югоизточна България да не са изобра-
жения на риби?!“ („Fishing in the Late Neolithic: Why a particular group of 
artefacts from South-east Bulgaria not to be fish-figurines?!“) проф. Краси-
мир Лещаков разглежда една група от интересни керамични модели, от-
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крити по време на спасителните 
археологически проучвания на 
къснонеолитното селище до 
с. Крушака, Бургаско.

Третата статия в сборника 
е „Културен пласт от периода 
Караново  III в селищна могила 
Казанлък“ („The cultural layer 
from the Karanovo  III period in 
the Kazanlak settlement mound“) 
на Десислава Андреева. Автор-
ката представя резултатите от 
археологическите проучвания 
на къснонеолитния пласт от се-
лищна могила Казанлък (VIII–II 
строително ниво).

В статията си „Керамична 
плочка със знаци от праистори-
ческото селище Хлебозавода  – 
Нова Загора“ („Ceramic state with marks from the Prehistoric settlement 
Hlebozavoda, Nova Zagora“) д-р Татяна Кънчева-Русева представя един 
новопостъпил експонат във фонда на РИМ – Сливен.

В публикацията на доц. д-р Мария Гюрова „Functional analysis of 
Neolithic flint assemblages from Drama-Gerena, Bulgaria“ („Функционален 
анализ на неолитните кремъчни ансамбли от Драма-Герена“) се разглеждат 
875 кремъчни оръдия на труда и резултатите от техния трасологически 
анализ.

Следващата статия е на проф. Ралф Глезер, проф. Валеска Бекер и д-р 
Матиас Томас  – „Remarks on representations of men in the Southeastern 
European Neolithic and Chalcolithic (Drama, I 522)“ („Бележки за изобра-
женията на мъжете през неолитната и халколитната епоха в Югоизточна 
Европа (Драма, I 522)“). Според авторите появата на портретни изобра-
жения през късния неолит показва нарастващата роля на мъжете в земе-
делските общества.

Седмата статия в сборника е „Kreisgräben – frühe Kultplatzkonzeptionen 
des еuropäischen Neolithikums und der Bronzezeit“ („Кръглите ровове  – 
ранни култови места през европейската неолитна и бронзова епоха“) на 
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проф. Франсоа Бертемес. Той изследва рововете като многофункционал-
ни култови места през праисторическата епоха.

В своята статия „Yamnaya  – Corded wares  – Bell beakers, or how to 
conceptualize events of 5000 years ago that shaped Modern Europe“ („Ямна 
култура – култура на шнуровата керамика – култура Бел Бекер, или как да 
разберем събитията преди 5000 години, които са оформили съвременна 
Европа“) проф. Фолкер Хайд разглежда промените, които настъпват в Ев-
ропа през бронзовата епоха.

Публикацията на Тодор Вълчев „Yambol region and its place in the 
prehistoric map of Bulgaria. Some notes about the settlements during 
Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age“ („Област Ямбол и нейното място 
на праисторическата карта на България. Някои бележки за селищата през 
неолитната, халколитната и бронзовата епоха“) представлява опит да се 
проследи развитието на поселищния живот по средното и долното тече-
ние на р. Тунджа от ранния неолит до края на бронзовата епоха.

Следващата статия е на проф. Адела Соботкова и на д-р Барбора 
Вайсова „Locational analysis of burial mounds in the Middle Tundzha River 
watershed: Combining historical maps with field survey and satellite image 
analysis data“ („Анализ на разположението на надгробните могили по 
средното течение на река Тунджа. Комбиниране на исторически карти 
с теренни издирвания и анализ на сателитни изображения“). Авторките 
публикуват резултатите от дигитално изследване на надгробните могили в 
област Ямбол и тяхната връзка с околния терен.

В статията си „Преглед на проучванията на керамиката от късната 
бронзова епоха между долината на река Тунджа и Черноморието. Пробле-
ми на археологическия анализ“ („Review of investigations of ceramic material 
from the Late Bronze Age between the Tunzha River Valley and the Black Sea 
Coast. Problems of archaeological analysis“) д-р Росица Христова поставя 
въпроса за интердисциплинарния подход при изучаването на най-масовия 
археологически материал.

Дванадесетата публикация е на доц. д-р Георги Нехризов „Анализ по 
функционален признак на керамиката от ямния комплекс при Свиленград“ 
(„Analysis by functional indication of ceramics from the pit complex near the 
town of Svilengrad“). Проучвателят предполага, че в ямите са изпълнявани 
ритуали, свързани с култа към дома и домашното огнище, които изискват 
жертването на съдовете, употребявани в домакинството.

В статията на д-р Ашли Харт „An archaeometric analysis of locally 
produced ceramics from the Iron Age Thracian settlement of Zavoy“ („Ар-
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хеометричен анализ на местната керамика от тракийското селище от же-
лязната епоха до село Завой“) са публикувани резултатите от рентгенова 
флуоресцентна спектрометрия на керамичния материал. Археометрични-
те изследвания се използват, за да отговорят на въпроси, свързани с добива 
на глина, подготовката и технологията на формуване и развитието на кера-
мичното производство.

Следващата публикация „Археологически обекти от късната желязна 
епоха и Ранното средновековие в местността Тандарски баир до село Ха-
джидимитрово, Ямболско“ („Archaeological sites from the Late Iron Age and 
Early Medieval period in Tandarski bair near Hadzhidimitrovo village, Yambol 
district“) на гл.ас. д-р Виктория Петрова, д-р Стефан Бакърджиев, Илия 
Илиев, Тодор Вълчев, Явор Русев, Георги Илиев, Тодор Дяков, Любомор 
Тодоров, Кръстан Митов и Соня Цекова представя резултатите от спаси-
телните археологически проучвания през 2012 и 2013 г.

В своята статия „Могила № 4 Хеликон от некрополите на Деултум“ 
(„Mound No. 4 Helicon from the Necropolises of Deultum“) доц. д-р Петър 
Балабанов публикува резултатите от археологическите проучвания на над-
гробната могила. Тя има няколко етапа на натрупване, започнали преди 
IX в. пр. Хр. и достигнали до IV в.

Публикацията на Мирослав Козарев „Златни монети на Филип II Ма-
кедонски, открити в Кабиле“ („Golden coins of Philip II of Macedon found 
in Cabyle“) изследва три монети на македонския владетел от територията 
и хинтерланда на античния град.

Седемнадесетата статия в сборника е на д-р Николай Сираков „Еро-
тична бронзова игла за коса“ („Erotic bronze hairpin“). Обект на научното 
изследване е един артефакт, открит по време на проучванията на Попова 
могила до с. Трапоклово и неговата символика през античната епоха.

Следващата статия е „Колективна монетна находка от IV век от Ка-
биле“ („Fourth century collective coin find from Cabyle“) на гл.ас. д-р Иван 
Вълчев. Авторът представя 28 медни монети на император Константин 
Велики и синовете му, открити в керамичен съд в сграда от сектор V на 
Кабиле.

Публикацията на д-р Кристина Рау „Der Karst. Landwirtschaftliche 
Traditionen auf dem Balkan“ („Дикелът. Традиции в селското стопанство 
на Балканите“) проследява приложението на това земеделско оръдие на 
труда от II до XIX в.

В своята статия „Нови данни за археологически комплекс в мест-
ността Хисар, село Сталево, община Димитровград“ („New information 
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for the archaeological site in Hisar locality, Stalevo village, Dimitrovgrad 
municipality“) Недялка Кръстева-Аврамова представя развитието на по-
селищния живот в изследваната местност от праисторическата епоха до 
съвремието. 

Последната публикация в сборника е на проф. Борис Борисов – „По-
ливная посуда с рельефной и скульптурной орнаментикой из Юго-Восточ-
ной Болгарии“ („Brown glazed wares from today’s South Bulgaria“). Авторът 
изследва една рядка група керамични съдове от XI–XII в. 

Статиите от сборника, посветен на 70-ата годишнина на Илия Илиев, 
може да се свалят свободно от сайта на Регионален исторически музей – 
Ямбол: http://yambolmuseum.eu/wp-content/uploads/2019/10/body-za-
site1.pdf 
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