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Големо предизвикателство пред съвременното технократско общество е свързано с 

разработването на ефективни методи за документиране и опазване на културно-

историческото наследство предвид реалната опасност то да бъде безвъзвратно 

унищожено или загубено. 

Достиженията на приложната геофизика вече няколко десетилетия успешно се 

прилагат за решаване на части от този проблем.

Авторът на предложения дисертационен труд декларира, че си е поставил следните 

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.
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Поставената от дисертанта цел е с актуална за археологията и приложната 

геофизика тематика.

Авторът на дисертационния труд- г-н Никола Христов Тонков е роден през 

1960г. През 1985г. се дипломира като инж. геофизик. Работи в Минпроект, а от1986 г. в 

Лабораторията по геотехника и археология на БАН. След закриване на Лабораторията 

през 1994г. работи в Археологическия институт на длъжността геофизик. Практически 

още след дипломирането си г-н Тонков работи като геофизик в областта на 

Археологията, попада в благоприятна за развитие среда, израства и се утвърждава като 

водещ геофизик в областта на Археогеофизиката.

Г-н Тонков е зачислен в задочна докторантура в катедра археология на СУ След 

успешно вземане на необходимите изпити и обсъждане в първичното звено в края  на  

2011г. работата му е насочена към Исторически факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” за 

защита.

Дисертационният труд е представен в два тома: Текстова част от 205 стр, която 

съдържа 33 фигури и 5 таблици и том 2 - приложения, който се състои от 201стр с общо 

186 приложения, които включват карти, планове, разрези, тримерни изображения, криви 

на физични величини и снимков материал. Литературният списък (Библиография) 

съдържа 209 заглавия, от които 76 на кирилица и 133 на латиница. Внушителна част от 

публикациите, 65 са от последните 5г, което показва, че дисертантът е запознат с най-

новите достижения по темата.

Дисертационният трудът съдържа въведение и 6 глави, включително заключение.

В глава 1 авторът посвещава 12стр  на развитието на археологичната геофизика в 

света и у  нас. Проследена е хронологията и коректно е отразен приносът на изтъкнати 

български геофизици в утвърждаване на архео-геофизиката у  нас. Това изследване има 

определена познавателна и научна стойност и препоръчвам на автора да включи части 

от него в учебната програма по Археометрия.

Глава 2 е посветена на основните геофизични методи и възможностите им за 

приложение в археологията. Разгледани са основите на електричните, геомагнитни, 

електромагнитни, сеизмични, акустични, гравиметрични, геотермични, радиометрични 

и аеро-фотографични методи. На подходящо за случая ниво са изложени физическата 

същност на методите и критично е обсъдена възможността за тяхното приложение в 

археологията (напр. таблица II.1.1).
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Втората част на тази глава с достатъчна за случая подробност обсъжда апаратурата, 

начина на извършаване на геофизичните изследвания, подбора на данни, интерпретация 

и проблемите от прилагане на електрическите и магнитни методи в археологията. 

Авторът показва, че е навлязъл дълбоко и в подробности в същността, реализацията 

и приложенията на тези два метода. С това е изпълнил в достатъчна степен 

образователната компонента на дисертационния труд.

В глава 3 (Геофизични проучвания на селищни обекти) при изследване на 7 

археологически обекта се демонстрират възможностите на наличната техника за 

геомагнитно и електро-съпротивително картиране и томография, използвани 

самостоятелно или в комплекс, при изследване на различни по тип археологически 

обекти. На част от обектите са извършени археологически разкопки, което позволява 

резултатите от геофизичните проучвания да се сравнят с тези от разкопките. Следва да 

се отбележи, че няма готови “рецепти” за успешно изследване на археологически 

обекти от селищен тип. Изследването на всеки обект се превръща в самостоятелна 

научна задача със специфични проблеми и подход към решаването и. Въз основа на 

дълбоко познаване на възможностите на отделните методи г-н Тонков дава 

преимущество на един или друг метод или комбинира тяхното прилагане в процеса на 

интерпретация на данните.

При геофизичното проучване на археологическия обект в м.Халка бунар при с. 

Горно Белево въз основа на двумерно съпротивително инверсионно моделиране е 

определена дълбочината на залягане на коренните отложения и дебелината на 

културния слой. Чрез геомагнитното картиране са определени жилищни структури, 

пещи, ями и  границите на обекта.

При изследване на обект в района на с.Сърнево умело е използвана магнитната 

градиометрия. С нейна помощ са откритите ями и ровове от късния неолит, късната 

желязна и римската епоха. Дисертантът дава обосновано предположение за 

съдържанието на материали с висока магнитна възприемчивост и термоостатъчна 

намагнитеност. 

В резултат на проучвания на ранно-неолитно селище при с.Ябълково са оконтурени 

три концентрични рова. Чрез 2D Електро Съпротивителна Томография са определени 

ширина, дълбочина и разстояние от повърхността на рововете. В достъпната литература 
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не е известно успешното решаване на подобна задача. В този смисъл това е нов за 

архео-геофизиката методичен и приложен резултат.

При проучване на обект при с.Горско Абланово чрез магнитна градиометрия се 

очертават контурите и помещенията на цял сграден комплекс с размери около 55x60м. 

Измерените ниски амплитуди на аномалиите докторантът обосновано обяснява с типа 

на градежните скали- предимно варовик, който е с ниска магнитна възприемчивост. С 

много силна аномалия е регистрирана пещ за керемиди.

При геомагнитното картиране на обект при с.Скобелево е идентифицирана голяма 

жилищна сграда с размери около 20х35м, както и няколко отделни помещения и 

вътрешен двор. Високите стойности на магнитните аномалии, предизвикани от стените 

на сградата дават основание на докторанта да предложи петрофизична интерпретация с 

която идентифицира градежния скален материал с разкриващите се в района 

горнокредни андезити и други вулканити. Авторът допълва, че подобни археологически 

структури съществуват в целия район, което дава основание на археолозите да 

интерпретират проучвания обект като по-широка селска агломерация.

Комбиниране на електро-съпротивителното картиране с 2D инверсионно 

моделиране при с.Каснаково дава възможност за очертаване на стените на сграден 

комплекс и до откриване на т.нар. „театър” и изработването на общ план на 

архитектурния комплекс.

Проучванията на обекта при с.Баница в Македония са един от малкото примери в 

света за приложение на тримерната електро-съпротивителна томография при проучване 

на археологически обекти. В резултат на тримерно инверсионно моделиране са 

идентифицирани археологически структури, разположени на дълбочина между 2 и 3.5м 

от повърхността - вероятно останки от римска вила.

В резултат на извършените геофизични изследвания се потвърждава, че 

геомагнитните изследвания предлагат бързо и ефективно проучване на разнообразни 

археологически обекти. В нашите условия електро-съпротивителният метод успешно се 

използва при проучването на малки площи и при наличието на източници на смущения.

Прилагането на двумерната и тримерна електро-съпротивителна томография 

осигурява незаменима информация за дебелината на културните напластявания, 

размерите и степента на съхранение на археологическите останки, както и в случаите, 

когато се търсят структури разположени на голяма дълбочина.
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Докторантът подкрепя  тезата, че полезни са не само предварителните проучвания с 

цел регистриране на съществуващи археологически останки, но и тези, извършени след 

археологически разкопки. Това в най-голяма степен важи за спасителните разкопки по 

инфраструктурни проекти, както и геофизични проучвания предшестващи 

инфраструктурни работи за установяване на наличието на археологично значими 

структури.

В тази част докторантът със известни средства получава съществено нови знания за 

археологически обекти, а чрез прилагане на 2D електро-съпротивителна томография 

получава нов за архео-геофизиката методичен и приложен резултат.

Глава 4 е посветена на методични проблеми, свързани с геофизични проучвания на 

надгробни могили. Разнообразието им по форма, вид и разположение в обширен 

географски район е вероятна причина за отсъствие на информация и вече утвърдена 

методика за тяхното геофизично изследване. Дисертантът си поставя за цел да обоснове 

обща методика, която трябва да включва електро-съпротивително и геомагнитно 

картиране, така и последните нововъведения в областта на архео-геофизиката – 

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

Решаването на поставената задача може да се реализира чрез оптимизиране на 

т.нар. обратна геофизична задача. За тази цел авторът прилага инверсионно моделиране. 

Благодарение на задълбоченото познаване на структурата, вида и особеностите на 

тракийските надгробни могили по нашите земи, познаване в детайли на особеностите и 

възможностите на отделните геофизични методи дисертантът разработва серия  от 

модели на надгробни могили и гробници. Много подробно са изследвани модели на: 

правоъгълна четириъгълна призматична гробница, на реална гробница на примера на 

гробницата разкрита в могилата Голяма Арсеналка, фасада, преддверие и гробна 

камера, на зидан гроб и на цистов гроб. При детайлно изследване на тези модели са 

уточнени оптималните варианти за прилагане на различните модификации на 

геофизична апаратура за решаване на поставената задача. Уточнени са възможностите 

на отделните методи за откриване, оконтуряване и идентифициране на елементи от 

изследваните обекти. Всичко това е много подробно представено в приложението към 

дисертационния труд.

Смятам, че извършената изследователска работа от дисертанта в тази глава е 

особено ценна и с висока научна стойност. В резултат на интеграция на придобитите от 
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дисертанта знания и умения в областта на археологичните проучвания на тракийски 

надгробни могили, на теоретичните знания и проучвателен опит в областта на 

геофизика той предлага нов методичен подход при изследване специфични 

археологични обекти с висока културно-историческа ценност. 

В глава 5 са дадени примери от проучванията на общо 19 могили с прилагане на 

разработената от дисертанта методика, съчетаваща електро-съпротивително картиране 

с двумерна и тримерна електро-съпротивителна томография и магнитна градиометрия. 

Разгледаните примери нагледно демонстрират ефективността на предложената 

методика за проучване на тракийски надгробни могили. Комплексът от електро-

съпротивително картиране, двумерна и тримерна електро-съпротивителна томография и 

магнитна градиометрия дават добри резултати при откриването на разнообразни гробни 

и други съоръжения. 

Успешно са регистрирани високо съпротивителни структури като зидани гробове в 

Малката могила и в могилата Светица при град Шипка, монументални гробници в 

могилата Голяма Арсеналка при Шипка и Момина могила при с.Бр.Даскалови, каменни 

струпвания (Зарева могила при Шипка, Момина могила при Бр.Даскалови, могила 1 

при с.Гранит, могила 2 при с.Крушаре, Сливенско) и крепиди (Атьова могила при 

Шипка и Читашката могила при с.Бр.Даскалови), като в голяма част от случаите, чрез 

прилагането на 2D ЕСТ, са определени точните им размери и дълбочината, на която се 

намират. 

Чрез прилагането на двумерното инверсионно моделиране са получени данни за 

характеристиките на могилни насипи. Освен това с негова помощ са отделени ниско-

съпротивителни структури на голяма дълбочина, като първични могили (могила 1 при 

с.Крушаре, могили 1 и 2 при с.Ветрище), както и вкопавания в основата на могили 

(могили 1 и 2 при с.Ветрище), които могат индиректно да свидетелстват за наличието 

на гробни съоръжения. 

При проучванията на могилата в Опака за първи път в света е приложена тримерна 

електро-съпротивителна томография на надгробна могила с използването на диполна 

схема. Резултатите от изследванията са потвърдени от археологически разкопки. 

В обобщение на резултатите, постигнати в тази глава дисертантът анализира 

предложената методика за проучване на надгробни могили и използването на отделните 

схеми на измерване. Той оптимизира тяхното прилагане при различни условия. 
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Нуждата от постигане на максимална дълбочинност при проучването на могили в 

тракийските гробници и градени гробове, които са високо-съпротивителни структури, 

предопределя водещата роля  на електро-съпротивителния  метод. При моделни 

изследвания диполната схема показва най-добри резултати и трябва да бъде 

предпочетена. При малките могили с височина до около 2-3м със землени насипи, най-

удачно е използването на диполна схема. Авторът показва също така, че прилагането на 

непрекъснатото вертикално електрическо сондиране, инверсионно моделиране и 2D и 

3D ЕСТ е една нова възможност за по-детайлно изследване на характеристиките на 

могилни насипи и прецизно очертаване на аномални обекти. 

Въз основа на резултатите от полевите изследвания и моделните изчисления 

дисертантът предлага възможност за категоризация на могилите по размери от 

геофизична гледна точка. 

Дисертантът не се задоволява с постигнатите резултати и предлага своя гледна 

точка за развитие на българската археогеофизика. Предлага при изследване на 

надгробни могили да се използва тримерната електро-съпротивителна томография на 

селища и на всички могили, включително и на големите. За ускоряване процеса на 

измерване, са нужни многоканални резистивиметри, каквито вече се прилагат в 

геоложките проучвания в света, както и по-съвършени инверсионни програми за 

обработка на данните от измерванията. Другата многообещаваща перспектива е 

използването на последната новост в проучвателната геофизика – георадарите.

Съществена част от дисертационния труд е публикувана в 8 статии, 3 от тях са 

на латиница в известни международни списания в областта на археологията. Авторът е 

участник в 6 Международни форума с доклади, от които 4 са на латиница. Два от 

докладите са в съавторство, на които г-н Тонков е водещ автор.

Забелязани са 6 цитирания на работи на г-н Тонков (по данни от кандидата). 

Всичките са в чужбина. Най-съществен е цитатът в списание Archaeological Prospection 

за проучванията на могилата Светица с прилагането на ЕСТ., като пример   за 

последните тенденции в развитието на археологическата геофизика. 

Известно ми е, че в процеса на изпълнение на дисертационния си труд докторантът 

е развил значителна дейност при реализиране на договорни теми. 
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В качество на препоръка отправям пожелание към дисертанта да публикува първа 

та глава от дисертационния труд, която има ценна познавателна стойност за развитие на 

Архео-геофизиката у нас.

Дисертационният труд е много добре организиран, написан е ясно, разбрано и 

показва дълбокото познаване на материята. Не съм забелязал съществени грешки в 

него.

Справката за основните приноси в работата са дефинирани в 8 точки. Те 

кореспондират на действителните приноси.

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява еднозначно 

основните идеи и научните приноси на дисертационния труд. 

Нямам съвместни публикации с докторанта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представеният дисертационен труд е: 

А) Подчертано интердисциплинарен, с актуална за археологията и приложната 

геофизика тематика, свързана с проблемите на получаване, обработка, оптимизиране и 

интерпретация на геофизична информация.

Б) С комбиниран експериментален и аналитичен характер  със съществени 

приложни приноси и с нови за археогеофизиката и практиката резултати;

в) Извършените експериментални работи в дисертационния труд и предложените 

решения са дело на докторанта и са допринесли съществено за издигане на 

националния и международен авторитет на българската археогеофизика и археология.

Считам, че представеният дисертационен труд притежава необходимите качества и 

предлагам на почитаемото жури да присъди на г-н Никола Христов Тонков научно- 

образователната степен "Доктор" по професионално направление 2.2. История и 

Археология-Археология- Методи в Археологията.

17.03.2012         Рецензент:                                      /Проф дфн Гоце Г.Тенчов/


