КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
ПРОФ.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ
Николай Димитров Овчаров е виден български археолог с международно
признание, чийто корени са свързани с Търговище.
Роден е на 19 юли 1957 г. в град Велико Търново, в семейството на проф.
Димитър Овчаров и съпругата му Мария – създатели на Регионалния исторически
музей в Търговище.
От 2014 г. е ръководител на археологическите проучвания на крепостта
Мисионис, първоообраз на Търговище, заедно с колегата си Ангел Конаклиев. Има
значителен принос за възстановяване разкопките на Мисионис и за неговото
популяризиране като античен град и туристическа дестинация, за увеличаване
възможностите за финансиране на нови проучвания, разкопки и реставрация на
обектите в крепостта.
Името му нашумя със сензационните открития в археологията. Като цяло
интересите на популярния наш археолог са в областта на древното изкуство,
архитектура и епиграфика, проблемите на средновековната история, както и на
морската история и археология. Той е член на колектива, разкрил южните части на
царския дворец на Симеон във Велики Преслав. Научен ръководител е на
проучванията, при които бяха намерени уникалните епископски златни одежди и
изследван средновековният манастир „Св. Йоан Продром” в Кърджали. Венец на
археологическата дейност на Овчаров е разкриването на скалния град Перперикон и
светилището на Орфей край с. Татул в Източните Родопи. На базата на огромния
интерес към Перперикон, е взето решение за откриване на процедура по признаването
на комплекса за световен паметник на UNESCO.
Николай Овчаров е доктор на историческите науки, старши научен сътрудник в
Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките,
където работи от 1981 г. Дипломиран професор в Международния славянски
университет-Москва от 2003 г. Преподавал в Славянския университет (1995-1999 г.),
Нов български университет (1999-2002 г.) и Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски”, филиал-Кърджали (2009-2012 г.). От 2017 г. води магистърска програма
във Варненския свободен университет.
Член е на Научния съвет на Националния археологически институт с музей (от
2011 г.)., на Изследователския борд на Американския биографичен институт, на
Научния съвет на Македонския научен институт (1998-2002 г.). Председател на
Националния специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите паметници
на културата към Министъра на културата на Република България (от 2010 г.).
Директор на частния Институт за изследване на Средновековието към Велик приоратБългария на Ордена на рицарите-тамплиери. Удостоен с титлата „академик” на
Българската академия на науките и изкуствата, 2012 г. От декември 2014 г. до днес е
съветник на трима поредни министри на културата на Република България – Вежди
Рашидов, Рашко Младенов и Боил Банов.
Притежава Почетен сертификат за „Завоюван висок престиж и обществено
признание и принос в развитието на българската култура”, придружен със „Златна
карта” и „Златен диплом”, издадени от Националния конвент на експертите към
Европейския форум на експертите. Почетен гражданин на Кърджали (2000 г.) и на
Златоград (2017 г.). Удостоен е с грамота и званието „Почетен гост” на община
Белоградчик.
Избран за „Достоен българин на 2005 г.” в класацията на в-к „24 часа”. Носител
на Голямата награда за приноси в изследването на тракийската култура „Проф.
Александър Фол”, 2009 г. Носител на орден „Св.св. Кирил и Методий” с огърлие за
изключителни заслуги в областта на културата, 2010 г. Специална награда за

изключителен принос в популяризирането на българското културно-историческо
наследство от Международната туристическа борса „Ваканция-Холидей”, София 2011
г. Носител на почетен знак „20 лет Московская областная дума”, на най-високото
отличие на Министерството на културата – „Златен век” с огърлие (2017 г.).
Николай Овчаров е провел експедиции в държави в различни краища на света.
Автор е на близо 300 научни труда, от които 45 монографии и отделни книги. Има
около 70 статии в научни чуждестранни издания и на чужди езици, публикувани в
България. Изследванията му са издадени на английски, немски, френски, италиански,
руски, гръцки, сръбски и румънски език. Има публикувани книги и статии в България,
Германия, Съединените американски щати, Австрия, Холандия, Италия, Малта, Полша,
Чехия, Гърция, Македония, Сърбия и Черна Гора, Молдова, Грузия.
Неговите открития са отразявани непрекъснато от електронните медии и
периодичния печат в България и чужбина. За тях са излъчени десетки репортажи по
CNN, EuroNews, RTL и други световни телевизии. През последните години обемисти
статии за откритията на Овчаров се появиха в британските вестници Guardian,
Independent и Financial Times, в американския Times, френския Le Figaro, италианския
La Republica и много други. В последната книжка на National Geographic за 2006 г.
излезе голяма статия за тракийските съкровища по българските земи, където отново
откритията на Николай Овчаров бяха на първи план.

