
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Иван Панайотов

за дисертационния труд на инж. Никола Христов Тонков
задочен докторант в СУ „Св. Кл. Охридски” по професионално направление 2.2. 
История  и Археология – Методи в Археологията, на тема: „Геофизични методи в 
археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили”, за 
присъждане на образователната и научна степен “доктор”.

Общо описание на дисертационния труд.
Дисертацията на Никола Тонков е първото по рода си изследване на състоянието и 

постиженията на археологическата геофизика в България в контекста на развитието й в 
света. В него са анализирани възможностите на различните геофизични методи за 
целите на археологията, както и тяхното приложение в проучванията на селищни 
обекти и надгробни могили в България. Един от основните постигнати резултати е 
разработването на оригинална методика за проучване на тракийските надгробни 
могили, която представлява съществен принос към световната археологическа  
геофизика.
Дисертационният труд е представен в две книжни тела – текст и приложения. 

Първото съдържа въведение, пет глави и заключение, общо 189 страници. Цитирани са 
209 литературни източника, включени в библиографията в края  на дисертацията. 
Приложенията са 186 броя и включват карти, планове, разрези, тримерни изображения, 
криви на физични величини и снимков материал. Прави впечатление високия 
професионализъм на тяхното изпълнение. Този факт е особено важен, тъй като 
графичните приложения, получени в резултат от обработката на полевите геофизични 
измервания, са основният носител на информация, позволяващ на археолозите да 
планират и проведат по най-ефективен начин своите разкопки.

Структура на дисертационния труд
Във въведението са обосновани основните причини за избора на темата. Посочени 

са целите на дисертацията и задачите, които трябва да бъдат разрешени за тяхното 
изпълнение. Веднага трябва да се отбележи, че авторът се е справил напълно успешно с 
всички поставени цели.
В първа глава на представения труд, достатъчно изчерпателно, но без да влиза в 

излишни подробности, авторът е направил обзор на развитието на археологическата 
геофизика в световен мащаб и на този фон е поставил състоянието й в България. 
Изтъкнати са някои от причините този вид изследвания за дълъг период да изостават от 
световното ниво, ситуация, която е преодоляна с внедряването на високопрофесионална 
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апаратура и прилагане на нови методи в геофизиката в България, дело осъществено до 
голяма степен благодарение на работата на автора на предлагания дисертационен труд. 
В първата част на глава ІІ е направен критичен преглед на основните геофизични 

методи с оценка на възможностите за тяхното приложение в археологията. Дефинирана 
е водещата роля  на геомагнитния и електросъпротивителния метод. Специално 
внимание е обърнато на последната новост в археологическата геофизика – 
високочестотните електромагнитни уреди известни като „георадари”, както като 
възможности, така и като ограничения при прилагането им. Във втората част на тази 
глава подробно е разгледана методиката на геомагнитните и електросъпротивителните 
проучвания на археологически обекти като апаратура, мрежа на измерване и 
компютърна обработка на данните. Прави впечатление високият професионализъм на 
автора при коментирането на всяка една от тези компоненти.
В глава ІІІ, чрез геофизичните проучвания  на 7 различни като тип и хронология 

археологически обекти авторът илюстрира възможностите на геомагнитното и 
електросъпротивително картиране и двумерната и тримерна електросъпротивителна 
томография, използвани самостоятелно или в комплекс и същевременно демонстрира 
достигнатото ниво на този вид изследвания у нас. На преобладаващата част от обектите 
впоследствие са извършени археологически проучвания, което позволява направените 
прогнози да бъдат сравнени с резултатите от разкопките. Трябва да се отбележи, че на 
всеки един от тези обекти авторът прилага методика, съобразена с неговите особености 
и затова успява да извлече максимална като обем и качество информация, което говори 
за отлично познаване, както на възможностите на прилаганите геофизични методи, така 
и на спецификата на различните археологически паметници.
Въз основа на получените резултати, в обобщителната част на тази глава Н. Тонков 

обосновава нуждата от геофизичното проучване на възможно най-големи площи, 
независимо дали те са извършени преди, по-време или след провеждането на 
археологическите разкопки, с цел поставянето на разкритите структури в техния 
естествен пространствен контекст.

Отделна цел на предложеното изследване е разработването на оптимална методика 
за проучване на надгробни могили, включваща както рутинно използваните 
електросъпротивително и геомагнитно картиране, така и последните нововъведения в 
областта на археологиче ската геофизика – двумерната и тримерна 
електросъпротивителна томография. Тук е и основният принос на дисертационния 
труд.
Обзорът на геофизичните проучвания на надгробни могили в света, който авторът 

прави в началото на глава ІV, показва, че няма предложен универсален метод за 
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изследване на такъв тип обекти. Това прави неговите изследвания върху  тракийските 
надгробни могили оригинални, новаторски и затова значими не само за проучванията в 
България, но и за световната практика.
Същността на предложената методика е описана в последната част на глава ІV. Тя е 

базирана на анализа на формалните характеристики на могилните насипи и гробните 
съоръжения откривани в тях, от една страна, и същевременно на решаването на правата 
и обратна задача на геофизиката за тела с предварително зададени размери и физични 
характеристики, от друга. В резултат, тази методика получава своята съвсем логична 
обосновка. Ефективността й е илюстрирана с проучванията на 19 тракийски надгробни 
могили представени в глава V на дисертацията. Открити са зидани гробове, 
монументални гробници, каменни струпвания, крепиди, гробна клада, гробни ями с 
трупоизгаряне, първични могили, индикиращи косвено наличието на вкопани гробни 
ями. Всички те представят почти цялото разнообразие от откриваните в тракийските 
могили гробни съоръжения. Правят впечатление проучванията на могилата Светица при 
Шипка, при които за пръв път в света чрез използването на двумерна 
електросъпротивителна томография съвсем точно е очертан зидан гроб, както и тези на 
могилата в гр. Опака, където за първи път в света успешно е приложена тримерна 
електросъпротивителна томография на надгробна могила с използването на диполна 
схема.

Анализ на научните постижения
При анализа на научните постижения трябва да се подчертае, че представеното 

изследване е определено новаторско. То поставя българската археологическа геофизика 
в съответствие с последните световни тенденции. Нещо повече, предложената 
оптимизирана методика за проучване на надгробни могили е с определен принос за 
световната археологическа геофизика.
Илюстрираното в дисертацията комплексно прилагане на геомагнитното и 

електросъпротивително картиране и двумерната и тримерна електросъпротивителна 
томография при проучването на различни като тип и хронология археологически обекти 
предлага възможност за получаването на максимална като обем и качество информация, 
която може да е в помощ на археолозите при извършваните от тях разкопки.
Направената категоризация на могилите по размери от геофизична гледна точка 

може да бъде полезна в няколко направления, но специално за мен е особено важно, че 
тя ще даде възможност на археолозите да преценят каква информация могат да очакват 
от геофизичните проучвания на всяка една конкретна могила.
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Авторът има над 20 публикации по темата на дисертацията, които с много малки 
изключения са негово самостоятелно дело. Правят впечатление двете му  статии в 
органа на Международната организация за археологическа проспекция „Archaeological 
prospection”, като втората от тях, за проучванията на могилата Светица при град Шипка, 
е включена в обзора на последните новости в областта на археологическата геофизика, 
направен от неговия главен редактор Крис Гафни и публикуван в списание 
Archaeometry през 2008 г.

Лични впечатления за кандидата
Познавам Никола Тонков от над 20 години. Той е един от малкото специалисти, 

които направиха геофизичните методи неразделна част от процеса на археологическите 
проучвания в България. През тези години той е извършил проучвания на няколко 
десетки археологически обекти и тракийски надгробни могили. В резултат на неговите 
проучвания са открити едни от най-емблематичните паметници на тракийската 
археология, сред които се открояват гробниците и богатите гробове в Малката могила и 
могилите Голяма Арсеналка, Оструша и Светица при град Шипка. Представеният труд 
е квинтесенцията на неговата дългогодишна дейност.

В заключение заявявам с убеденост, че дисертацията на Никола Христов 
Тонков на тема „Геофизични методи в археологията. Оптимизиране  на методиката 
за проучване  на надгробни могили” отговаря напълно на изискванията за 
присъждане  на образователната и научната степен “доктор” и се обявявам за 
присъждането й.

03.04.2012 г.       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        доц. д-р Иван Панайотов


