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Познавам инж. Никола Тонков от над 20 години. Работата му  като специалист по 

геофизични проучвания на археологически обекти в България от най-различен 

характер  и желанието му  за професионално развитие го доведоха естествено до този 

етап от научната му  кариера. За разлика от много дисертационни трудове, този е плод 

на натрупан дългогодишен опит, съчетан с постояннен интерес към развитието в 

теорията и практиката на тази интердисциплинарна област. В този смисъл, темата на 

предложената теза е много добре формулирана, актуална и перспективна за реално 

приложение на “археологическата геофизика” в археологическите изследвания в 

България.

Дисертационният труд се състои от две части: Текст 205 стр., с 33 фигури и 5 таблици 

и Приложения (201стр.) - общо 186 - карти, планове, разрези, тримерни изображения, 

криви на физични величини и снимков материал. Библиографията съдържа 209 

заглавия. Значителна част от тях са от последните години, което показва, че 

дисертантът целенасочено е следил новите публикации и достижения по темата.

Структурата на изследването (въведение, пет глави и заключение) е подходяща за 

постигане на поставените цели: 

1. Да се направи преглед на историята и състоянието на геофизичните изследвания на 
археологически обекти в България  и да ги съпостави с тяхното развитие в Европа и 
света; 

2. Да се направи критична оценка за възможностите на различните видове геофизични 
методи при прилагането им в археологията и с примери да се демонстрират 



преимуществата на комплекса от геомагнитно и електро-съпротивително картиране и 
двумерна и тримерна електро-съпротивителна томография при проучването на 
различни типове археологически обекти; 

3. Да се обоснове ефективна методика за пълноценно проучване на едни от най- 
атрактивните паметници по нашите земи от древността – тракийските надгробни 
могили.

За постигане на целите са формулирани 8 конкретни задачи, които предпоставят 

методично и последователно провеждане на изследването и до голяма степен 

предопределят успешното му изпълнение.

В първа глава на дисертацията сбито е представено формирането и развитието на 

археологическата геофизика в света и в България. Точното и съдържателно 

представяне на развитието на този клон от археометрията е принос в литературата в 

тази област и определено е израз на професионалната ерудиция на инж. Тонков.

Втора глава е посветена на сбито изложение за методиката и възможностите на 

геомагнитните и електросъпротивителни проучвания на археологически обекти, на 

базата на стегнато, професионално и същевременно разбираемо за „неспециалисти” 

изложение за основите на археологическата геофизика. Авторът демонстрира дълбоко 

навлизане и овладяване същността, реализацията и приложенията на тези два метода. 

В гл. ІІІ са представени геофизичните проучвания на 7 селищни обекти на 

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

дисертацията – производствен център  и светилище (?) в м.Халка бунар при с. Горно 

Белево, ритуални структури при с.Сърнево, неолитното селище при с. Ябълково, 

викус при с.Горско Абланово, жилищен комплекс при с.Скобелево, светилище на на 

нимфите при с.Каснаково, обект при с.Баница в Р Македония. Обектите са подбрани 

така, че да представят максимално пълно ризлични по характер  и съответно 

специфика на методиката на изследване обекти, което да изяви и перспективните 

методи и резултати. Н. Тонков обосновава тезата, че не само предварителните 

проучвания с цел регистриране на съществуващи археологически останки са полезни, 

но и тези, извършени след археологическите разкопки. Това е особено актуално за 

спасителните разкопки по инфраструктурни проекти, както и за геофизичните 

проучвания за установяване на наличието на значими археологически структури, 



предшестващи стоителните дейности по инфраструктурни обекти. Съществен 

приложен ефект съдържа и констатираната полза от геофичиното изследване на 

цялата или максимална площ на даден обект, който в повечето случаи няма шанс за 

пълно проучване. Прилагането на 2D електро-съпротивителна томография на 

практика се явява нов за археоологическата геофизика методически и приложен 

резултат. Представени са резултатите от геофизичните измервания и са съпоставени с 

последващите археологически разкопки, показвайки важността на проведените 

измервания и правилността на направените (в повечето случаи) заключения. Тази част 

на дисертационния  труд, независимо, че привидно се разглеждат задачи извън 

основния  фокус, е значима и приносна и очертава достигнат етап и сочи перспективи 

в проучването на селища и култови структури.

Четвърта глава е посветена на геофизичните проучвания на надгробни могили. 

Последователно са представени състоянието на геофизичните проучвания на могили 

на фона на формалните характеристики на могилите и археологическата информация 

за съоръженията откривани в тях. Чрез умелото синтезиране на информацията се 

представят идеите за оптимизиране на методиката за проучване на надгробни могили 

в двете основни направления - електросъпротивително и геомагнитно картиране и 

последните нововъведения в областта на археологическата геофизика – двумерната и 

тримерна електро-съпротивителна томография (2D и 3D ЕСТ). Приносният характер 

на тази част от дисертацията е осебено изявен.

Пета глава се явява кулминацията на изследването. Представена е селекция от 

проучванията на 19 могили, изследвани през последните години с прилагане на 

разработената от дисертанта методика, съчетаваща електро-съпротивително 

картиране с двумерна и тримерна електро-съпротивителна томография и магнитна 

градиометрия, а именно: могили от района гр. Шипка, могили при с. Братя Даскалови, 

могили от некрополите на Кабиле, могилен некропол при с. Крушаре, могила при гр. 

Опака, могилен некропол при с. Ветрище, могила VІ от некропола при с. Горско 

Абланово. Разгледаните примери демонстрират нагледно ефективността на 

предложената методика за проучване на тракийски надгробни могили - електро-

съпротивително картиране, двумерна и тримерна електро-съпротивителна томография 



и магнитна градиометрия. Резултатите - откритите разнообразни гробни и други 

съоръжения са по-вече от добри и потвърдени от археологическите проучвания. 

Следва да се изтъкнат и постижения  като проучванията на могилата в Опака, при 

които за първи път в света е приложена тримерна електро-съпротивителна 

томография на надгробна могила с използването на диполна схема.

Приносите в тази глава имат конкретен, приложно-научен характер, защото на базата 

на собствения опит и резултатите от археологическите проучвания  дисертатнът 

демонстрира предимствата на приложените методи, извлича и препоръчва полезната 

информация  за бъдещите изследвания. Като конкретен пример бих посочил 

предложената от автора възможност за категоризация на могилите по размери от 

геофизична гледна точка. 

В заключението дисертантът не се задоволява с постигнатите резултати и предлага 

своята визия за развитието на българската археологическа геофизика. За изследване 

на археологически обекти в България да се използва тримерната електро-

съпротивителна томография, и при селища и на всички могили, включително и на 

големите. За ускоряване процеса на измерване да се използват многоканални 

резистивиметри, каквито вече се прилагат в геоложки проучвания в света, както и по-

съвършени инверсионни програми за обработка на данните от измерванията. Като 

друга многообещаваща перспектива е очертано използването на георадарите – 

последната новост в проучвателната геофизика.

Текстът на дисертацията се отличава с много добър стил – езикът е точен, стегнат, с 

прецизно владеене на терминологията, и в геофизиката, и в археологията.   

С оглед на качествата на дисертацията, съдържаща приноси, както в областта на 

систематизирането на информацията за конкретни геофизически изследвания  на 

обекти в България и извън нея, така и по отношение на технологията на 

“археологическата геофизика”, считам, че след необходимото преработване на 

дисертационния труд, с оглед изискванията за отпечатване,  тезата на инж. Никола 

Тонков би следвало да бъде отпечатана като книга, която ще бъде полезна, както за 



специалистите, така и като учебник в курсовете по археометрия и геофизика в 

Софийски университет „Св. Кл, Охридски” и други университети в България. 

Авторефератът и автосправката отразяват коректно съдържанието и основните 

постижения  в дисертацията на автора.

Никола Тонков е автор  на 15 научни публикации и доклади (3 от тях в съавторство) 

пред национални и международни научни форуми, посветени на проблемите на 

приложението на геоизичните методи в археологията. Всички те са пряко свързани 

с темата на дисертацията.

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния труд на 

инж. Никола Христов Тонков, заявявам пред уважаемото жури, че рецензираната 

работа притежава високи научни достойнства и отговаря на изискванията да му 

бъде  присъдена образователната и научна степен „Доктор” и ще гласувам 

убедено за това.

11 април 2012 г                                                               Доц. д-р Тотко Стоянов 

София


