Списък на проекти по програма за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация 2021, НЕдопуснати за разглеждане и
оценяване от комисия по чл. 8 от Правилата

№

1

2

ВХОДЯЩ
НОМЕР

45-00182/02.03.2021

45-00136/23.02.2021

ВНОСИТЕЛ

АМ - Велики
Преслав

ИМ - Тутракан

ПРОЕКТ

Архитектурен комплекс в ЮЗ
част на Дворцовия център във
Велики Преслав

Надгробна могила в с. Старо
село

НАУЧЕН
РЪКОВОДИТЕ
Л

Радостина Благоева

Георги Митев

ГРУПА
ЧЛ. 5
(1)

основание

1Б

Не са изпълнени изискванията на чл. 4, ал. 1, т.
2 от Правилата – минимум 10% от общата сума
по проекта да бъдат заложени за теренна
консервация. По проекта не са предвидени
никакви средства за дейности по теренна
консервация, без това да е изрично мотивирано
в т. III.4. на Апликационната форма

1Б

Не са изпълнени изискванията на чл. 4, ал. 1, т.
2 от Правилата – минимум 10% от общата сума
по проекта да бъдат заложени за теренна
консервация. По проекта не са предвидени
никакви средства за дейности по теренна
консервация, без това да е изрично мотивирано
в т. III.4. на Апликационната форма
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№

ВХОДЯЩ
НОМЕР

3

45-00189/02.03.2021

4

45-00191/02.03.2021

ВНОСИТЕЛ

ПРОЕКТ

РИМ - Перник

Могилен некропол от РЖЕ над
Маниш, с. Врабча

РИМ - Шумен

Тракийско и средновековно
селище в землището на с.
Белокопитово

НАУЧЕН
РЪКОВОДИТЕ
Л

Филип Михайлов

Любен Лещаков

ГРУПА
ЧЛ. 5
(1)

основание

1Б

Не са изпълнени изискванията на чл. 4, ал. 1, т.
2 от Правилата – минимум 10% от общата сума
по проекта да бъдат заложени за теренна
консервация. По проекта не са предвидени
никакви средства за дейности по теренна
консервация, без това да е изрично мотивирано
в т. III.4. на Апликационната форма

2

Проектът не отговаря на псочените изисквания
и критерии (чл. 5, ал. 1, т. 2) на групата, за която
кандидатства – не представлява започващо
проучване

