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С Т А Н О В И Щ Е

на проф. дхн д-р Ивелин Кулев
член на научното жури 

за оценка на  дисертационния труд на инж. Никола Тонков,
озаглавен: «Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за 

проучване на надгробни могили» 
за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

 Познавам инж. Никола Тонков от около 20-на години като през цялото това 

време имам впечатлението от човек, който работи целеустремено, търси и развива 

геофизични методи за използването им в археологията. Работата в областта на 

археометрията не е от най-благоприятните за хората на точните науки – физика, 

химия, биология или геология, поради факта, че от една страна те се отдалечават от 

средата на специалността, която имат, а от друга страна това ги въвежда в областта на 

археологията, т.е. в една хуманитарна област, която не способства много за 

израстването им като представители на точните науки. Същевременно обаче, това 

изисква  превръщането им в специалисти в една нова научно-приложна област, за 

което обаче се изисква достатъчно дълго време. Всичко това е причината, поради 

която едва днес се събираме, за да оценим достойнствата на дисертационния труд на 

инж. Никола Тонков, който според мен е един от изявените специалисти не само в 

България по използване на геофизичните методи в археологията. 

  Дисертационният труд на инж. Никола Тонков е представен в 2 тома. 

Първият, написан на 218 стр., представлява текста на дисертацията, докато във втория 

том са представени Приложенията към него – карти, снимки, разрези на 

електрическото съпротивление , на градиента на магнитното поле на 

археологическите обекти, изследвани от дисертанта и включени в дисертационния му 

труд.

 В първата част на дисертацията си инж. Тонков представя сбито появата и 

развитието на археологическата геофизика в България, в Европа и света. Названието 

„археологическа геофизика” ми се струва находка. В тази част на дисертацията е 

представено развитието на този клон от археометрията така, както малцина биха 
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могли да го представят, тъй като инж. Тонков е от онези, които познават много добре 

това развитие в света и особено в България.

Втората част е посветена на възможностите и методиката на геомагнитните и 

електросъпротивителни проучвания на археологически обекти, представяйки много 

сбито основите на археологическата геофизика. 

В третата част са представени геофизичните проучвания на селищни обекти на 

територията на България и един обект в Македония, които са осъществени от автора 

на дисертацията. Представени са резултатите от геофизичните измервания и са 

съпоставени с последващите археологически разкопки, показвайки важността на 

проведените измервания и правилността в повечето случаи на направените 

заключения. Считам този раздел за твърде значим и приносен в дисертационния труд.

В четвъртата част са представени проучванията на тракийски надгробни 

могили, в която са съсредоточени и най-съществените приноси на дисертанта, които 

могат да бъдат сочени като достижения изобщо в областта на приложението на 

геофизичните методи в археологията не само в България.

В петата част на дисертационния труд са представени резултатите от 

проучванията на тракийски нагробни могили, които дисертантът е провел и в които 

могат да бъдат намерени много важни изводи и оценки за всеки, който желае да 

продължи с тази тематика и конкретно с изследване на надгробните могили. 

Броят на цитирана литература в дисертационния труд надхвърля 210 заглавия, 

показвайки доброто познаване на областа от дисертанта. 

Основните постижения  в дисертационната работа са отразени в 15 

публикации, като само три от тях не са самостоятелни. Публикациите са излезли от 

печат в интервала 1996 - 2008 г. като 6 са от периода 2007 – 2008 г.

Като оценявам много високо проведените геофизични проучвания на 

археологическите обекти от дисертанта, считам, че след необходимото преработване 

на някои от частите на дисертационния труд, дисертацията на инж. Никола Тонков 

би следвало да бъде отпечатана като книга. Така този много полезен труд на 

дисертанта би могъл да бъде използван и като учебно помагало в курсовете по 
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археометрия и геофизика както в Софийския  университет „Св. Кл, Охридски”, така и 

в другите университети на България. 

Дисертационният труд на инж. Никола Тонков покрива напълно изискванията 

за получаване на научната и образователна степен "доктор", залегнали в Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ДВ бр.101/28.12.2010 г.) и 

Правилника за неговото приложение, мнение, което аз убедено ще поддържам.

Поради всичко това си позволявам да предложа на останалите членове на 

научното жури да подкрепят кандидатурата на инж. Никола Тонков като му 

присъдят образователната и научна степен „доктор”, която, според мен, той 

напълно заслужава.

14.03.2012 г.                                                 Подпис:

    София                                                                 (проф. дхн д-р Ивелин Кулев)

 


