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Abstract: The archaeological studies within archaeological reserve “Sborianovo” traditionally involve innovative 
approaches as well as integrating wide range of interdisciplinary investigations. In this connection the use of 
geophysical methods for supporting the archaeology is a common practice in the reserve. In many cases the geophysical 
surveys have a leading role for directing the archaeological excavations at discovering sites of national and global 
importance. The most famous site, in the discovery of which the geophysics has significant contribution in its early 
stage, is the Sveshtari Tomb with the Karyatids included in the UNESCO’s World Heritage List. 
The current paper presents the main geophysical activities, results and conclusions which led to the localization and the 
excavation of a unique candelabrum and many different artefacts – part of ancient funeral ritual of the Thracian tribe 
Getae – in the autumn of 2014. 
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Въведение 
 
Историко-археологически резерват (ИАР) „Сборяново“ се намира в Североизточна България, на 10 
km от гр. Исперих, близо до с. Свещари (фиг. 1). В резервата се включват над 140 археологически и 
културни паметници – древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-
християни и хетеродоксни мюсюлмани, някои от които функционират и до наши дни. 

Археологическите проучвания в рамките на ИАР „Сборяново“ традиционно се свързват с 
прилагането на разнообразни новаторски подходи както и с използване на широк спектър 
интердисциплинарни проучвания (Gergova, 1992). В тази връзка използването на геофизични методи 
в района на резервата има определено систематичен характер като в редица случаи геофизичните 
изследвания имат водеща роля при насочването на изкопните археоложки работи за разкриването на 
обекти от национално и световно значение. Най-известният обект, за откриването на който съществен 
принос имат проведените на по-ранен етап геофизични изследвания (Радков и др. 1978, Авдев и др. 
1981), е Свещарската царска гробница с кариатиди, включена в списъка на световното културно и 
природно наследство на ЮНЕСКО. 

Геофизичното проучване (геомагнитно и електросъпротивително) на участък от южната група 
могили е проведено от екип към катедра „Приложна геофизика“ на Минно-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ в състав гл. ас. д-р Християн Цанков, ас. Миглена Янкова, ас. Атанас Кисьов и 
инж. Николай Кирилов. Изследванията са част от редовно археологическо проучване на обект 
Източен некропол съгласно разрешение за теренно проучване № 167/24.04.2014 г. с ръководител 
проф. д-р Диана Гергова (НАИМ-БАН). Археологическите обекти (могилите) са разположени в 
непосредствена близост до черен път, отклоняващ се в посока юг-югоизток от третокласния пътя 
между с. Свещари и с. Малък Поровец и водещ към района на Омуртаговата могила, Групират се в 
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две двойки, отстоящи на около 650 m една от друга (фиг. 1). На първата двойка могили (М23 и М24) 
са извършени магнитни и електрични проучвания, а на втората (М28 и М39) – само магнитни. 
 

 
Фигура 1. Обзорна сателитна карта с разположение на изследваните могили 

 
 
Предпоставки за комплексиране на геофизичните методи 
 
За решаване на поставените задачи е използван основно геомагнитният метод (магнитометрия 
обезпечена с капаметрия) като в определени участъци той е приложен в комплекс с 
електросъпротивителния метод (електротомография). 

Предполага се, че материалите, с които са построени евентуалните структури, намиращи се в 
рамките на могилите са привнесени от други места, така че между тях и вместващата геоложка среда 
се очаква да има добър контраст по отношение на електричните и магнитните свойства. Скалите, от 
които се строят каменни съоръжения (камери, зидове) имат магнитни свойства в широк диапазон – от 
нулеви за варовика и мрамора до високи за базичните и ултрабазичните скали. Отделните артефакти 
също имат разнообразни физични свойства в зависимост от материала, от който са изработени – от 
силно магнитни за желязото до практически немагнитни за стъклото, медта, среброто, златото и т.н. 

Поради тази причина, с цел постигане на по-добра еднозначност и надеждност на 
интерпретацията е предвидено приложението на описания по-горе геофизичен комплекс. 
 
 
Техника и методика на геофизичните измервания 
 
Непосредствено преди извършване на геофизичните дейности, в района на четирите могили, обект на 
настоящото проучване, бяха извършени детайлни геодезични заснемания. За провеждане на 
измерванията около всяка една от изследваните могили бе построена правоъгълна опорна мрежа с 
помощта на дървени колчета. Ориентацията и разстоянията по мрежите са определени съгласно 
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направлението на черния път и положените от геодезистите репери като са използвани рулетки, 
жалони, двойна петостенна призма и помощни въжета. 

При построяването на опорните мрежи е съблюдавано техните граници да излизат най-малко 
на 5 m извън очертанията на могилите. Попадащите в тези рамки храсти и ниска дървесна 
растителност бяха предварително отстранени от помощен екип непосредствено преди измерванията. 

След полагане на ъгловите точки на мрежата, от южната и северната страна на построения 
правоъгълник (условно прието, тъй като ориентацията на правоъгълните площи има известно 
отклонение от севера), с помощта на ролетка, бяха поставени колчета през 1 m (за М23 и М28) и през 
1,5 m (за М24 и М39), задаващи стъпката на измервателните профили. По протежение на 
определените по този начин профили е прокарано оразмерено на всеки метър въже, задаващо 
трасетата на профилите (фиг. 2). Въжето има и помощни функции за насочване на оператора по 
геомагнитните профили. 

 
Фигура 2. Примерна схема на измервателна мрежа с опорни колчета през 1 m (черните ромбчета) и 

опънато трасиращо въже (червените линии) 
 

Геомагнитните измервания са извършени с два броя магнитометри на канадската фирма GEM 
Systems, Inc. За целите на поставената задача е направена известна модификация на апаратурата като 
двете контролни устройства са прикрепени едно към друго така, че да могат да бъдат пренасяни 
едновременно от оператора (фиг. 3а). Освен това двата сензора са закрепени към един общ стик на 
постоянно разстояние от 47 cm един от друг. По този начин е получена система за едновременно 
измерване на геомагнитното поле на две височинни нива. Двата магнитометъра са синхронизирани 
по време като началото и края на записите се контролират от общ превключвател. По данните от така 
модифицираната магнитна система се изчислява магнитният градиент между двете нива на 
измерванията. 

В конкретния случай магнитопроучвателните работи са проведени в режим на непрекъснат 
запис като равномерното покритие на профилите с измервания е постигнато чрез следенето на 
контролните марки по трасиращото въже. Тъй като оптималната скорост за работа на 
модифицираната система е определена на 1 запис на всеки 3 секунди (0,33 Hz), се наложи операторът 
да се придвижва със средна скорост 0,33 m/s. 

Капаметричните измервания са извършени в отделни точки от повърхността на могилите, на 
участъци с разкрития от насипния материал (фиг. 3а) както и върху характерни за района строителни 
материали, от които са изградени погребалните камери, помещенията и др. Целта е да бъде направена 
характеристика на най-често срещаните материали в рамките на проучваните обекти, така че да се 
постигне по-добра диференциация и интерпретация на наблюдаваните при магнитните работи 
аномалии и аномални зони. 
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а)  б) 
Фигура 3. Моменти от провеждането на магнитни проучвания на Могила № 23 

а) магнитометрични измервания; б) капаметрични измервания 
 

 
Фигура 4. Разположение на електродите по електротомографски профил 3 на могила 24 

 
Проведените електрични проучвания, имаха за цел да внесат допълнителна информация за 

предварително локализирани аномалии получени от геомагнитните проучвания както и да дадат 
представа за дълбочината на основата на могилния насип. Поради тази причина на могила 23 бяха 
измерени четири, а на могила 24 – три електросъпротивителни профила (фиг. 4). 

При проведените измервания са използвани две коси от 12 жилен кабел (общо 24 електрода) с 
различни (1 m или 1,5 m) разстояния между електродите за отделните профили. Измерванията се 
реализирани с 4 електродна схема Венер-Шлюмберже, характеризираща се със сравнително висока 
дълбочинна резолюция, съчетана с добра чувствителност спрямо вертикални нееднородности. 
 
 
Обем на геофизичните работи 
 
Капаметричните измервания обхващат 165 проби, а обемите геофизични работи от другите 
геофизични методи са представени обобщено в табл. 1 и графично на фиг. 5 по-долу. 
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а)   б) 

в)   г) 
Фигура 5. Геодезически планове на могили 23 (а), 24 (б), 28 (в) и 39 (г) с нанесени граници на 

измервателните мрежи и трасета на прокараните геофизични профили 
(синьо: магнитка; зелено: електротомография) 

 
Таблица 1. Общ обем на проведените геофизични работи по могили и по методи 

 
Геофизичен 
метод 

Профили 
бр. 

Единична 
дължина [ m ] 

Обща 
дължина [ m ] 

Могила 23 
Магнитка 55 50.00 2750.00 
Томография 4 1x23.00 + 3x34.5 126.50 

Могила 24 
Магнитка 24 60.00 1440.00 
Томография 3 23.00 69.00 

Могила 28 Магнитка 41 40.00 1640.00 
Могила 39 Магнитка 29 43.00 1247.00 
Общо за 
четирите могили 

Томография 7 - 195.50 
Магнитка 149 - 7077.00 
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Анализ на магнитната възприемчивост 
 
Измерените стойности на магнитната възприемчивост са диференцирани в 6 представителни групи, 
описващи характерните за изследвания район вместващи (почва, различни видове глини и др.) и 
аномалообразуващи (варовици, керамика) среди. След това данните от капаметричните измервания са 
въведени в табличен вид и са анализирани. За по-нататъшната интерпретация от извадката са 
изключени ураганните стойности. 

Съставена е една обща хистограма на разпределението на изследвания параметър (фиг. 6а), на 
която е видно, че керамиката се характеризира с повишени магнитни свойства (æ x 10-3 > 2) спрямо 
останалите групи. 

С цел онагледяване разпределението на останалите изследвани групи е представена и една 
комбинирана хистограма с изключена група на керамиката (фиг. 6б). От така представените 
разпределения на магнитната възприемчивост се налага изводът за сложно разпределение на 
физичния параметър, свързано с наличието на среди с различни проявления на магнетизъм. 
 

а) б) 
Фигура 6. Комбинирано представяне на хистограмите на магнитната възприемчивост за изследваните 

среди в района на ИАР „Сборяново“ (а) и със изключена групата на керамиката (б) 
 

Най-вляво по абсцисата с обхват от -0,619 до 0,120 æ x 10-3 (SI) се отделя самостоятелната 
група на варовиците, от които са изградени погребалните камери, зидове и др. каменни структури в 
района на резервата. Тези ниски стойности са характерни за практически немагнитните варовици. 

Следват стойностите измерени по повърхността на могила 23 и отчасти могила 24, попадащи 
в интервала от 0,123 до 0,883 æ x 10-3 (SI). Магнитната възприемчивост на могилния насип е слаба, но 
въпреки това може да се очаква, че варовиците биха се проявили със слаби отрицателни аномалии на 
този фон. 

При описанието на различните земни материали са отделени две обобщени групи вместващи 
среди: първата с по-високи, а втората – с по-ниски магнитни свойства. Вместваща среда II се 
проявява с магнитна възприемчивост в интервала от 0,379 до 0,691 æ x 10-3 (SI), което я прави 
практически невидима, тъй като попада изцяло в диапазона на могилния насип. От друга страна 
обединението на тези две среди (могилен насип и вместваща среда II) дава една нова група 
вместваща среда, в рамките на която археоложки обекти с по-ниска или по-висока капа могат лесно 
да бъдат идентифицирани в сумарното магнитно поле. 

Следващи по абсцисата се нареждат почвите с магнитна възприемчивост от 0,337 до 1,100 æ x 
10-3 (SI). Те се отделят сравнително добре от предхождащите материали като преминават плавно в 
диапазона на Вместваща среда I, обхващащ интервала от 0,608 до 1,380 æ x 10-3 (SI). Обединени тези 
две среди образуват една очаквано стерилна (от археоложка гледна точка) вместваща среда на фона 
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на която археоложките обекти с повишени или понижени магнитни свойства следва да се 
диференцират сравнително добре. 

Последни на числовата ос се нареждат измерените в района различни керамични фрагменти и 
изделия, които очаквано имат повишени магнитни свойства. Магнитната им възприемчивост попада в 
интервала 1,190 – 8,560 æ x 10-3 (SI). Тази характеристика дава основание да се счита, че струпвания 
на керамика ще бъдат лесноотделими от очакваното фоново поле на вместващите среда. 

Капаметричните измервания на различните групи проби, характеризиращи отделните типични 
за района на ИАР „Сборяново“ среди са обработени статистически. Основните статистически 
параметри описващи извадките са представени в табл. 2 по-долу. От техния анализ също могат да се 
направят подобни на горните изводи за потенциалната възможност за диференциация на намиращите 
се под земната повърхност археоложки обекти спрямо вместващата среда чрез използване на 
магнитни методи. 
 
Таблица 2. Статистически параметри на магнитната възприемчивост на най-често срещаните среди в 

района на ИАР „Сборяново“ 

 Варовици М. насип Почви Вм. ср. I Вм. ср. II Керамика 
Бр. проби 30 60 40 65 19 9 
Минимум -0.6190 0.1230 0.3370 0.6080 0.3790 1.1900 
Максимум 0.1200 0.8830 1.1000 1.3800 0.6910 8.5600 
Обхват 0.7390 0.7600 0.7630 0.7720 0.3120 7.3700 
Средно -0.0264 0.5538 0.8321 1.0484 0.5473 4.7844 
Медиана 0.0075 0.5935 0.8545 1.0700 0.5580 4.9800 
Първи квартил -0.0010 0.4010 0.7575 0.9315 0.4765 2.9750 
Трети квартил 0.0210 0.6565 0.9165 1.1625 0.6080 6.5950 
Стандартна грешка 0.0255 0.0230 0.0236 0.0216 0.0210 0.7943 
Дисперсия 0.0196 0.0318 0.0223 0.0303 0.0084 5.6784 
Ср. отклонение 0.0743 0.1436 0.1122 0.1395 0.0693 1.9884 
Стандартно откл. 0.1399 0.1782 0.1493 0.1741 0.0915 2.3829 
Коеф. на вариация -5.2936 0.3218 0.1794 0.1660 0.1671 0.4981 
Асиметрия -3.4380 -0.4560 -1.0160 -0.3380 -0.4650 0.0700 
Ексцес 12.5100 -0.3690 1.9560 -0.1640 -0.5850 -1.0010 

 
 
Резултати от магнитните проучвания 
 
Въз основа на обработените първични геомагнитни данни и с помощта на софтуер за генериране на 
гридове са създадени серия от правоъгълни мрежи с гъстота на точките 0,5 x 0,5 m. Генерирани са 
следните базови цифрови модели на геомагнитното поле в КС UTM 35N за всяка една могила: 

• Карта на абсолютните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле за I-во и II-ро 
ниво; 

• Карта на аномалните стойности на тоталния вектор на геомагнитното поле за I-во и II-ро 
ниво; 

• Карта на вертикалния градиент на геомагнитното поле. 
Тези базови модели послужиха като основа на всички последвали допълнителни 

трансформации и интерпретаця на измереното геомагнитно поле. 
 
 
Могила № 23 
 
По създадените геомагнитни карти на Могила № 23 ясно се набелязват няколко характерни 
особености на разпределението на аномалното поле очертани на представената по-долу фиг. 7. Добре 
изразеният максимум локализиран южно от центъра на около 10 m от центъра на могилата е 
отбелязан като аномалия А23-1. Голямата площна засебеност на аномалията и широкият диапазон на 
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изменение на полето (от -30 nT до 20 nT за Ta1) говорят за наличието на обект/и със силно изразени 
магнитни свойства на сравнително голяма дълбочина. Първоначалните предположения бяха свързани 
с наличието на железни предмети, огнище, структура от скали с високо съдържание на фемични 
минерали и/или струпване на голямо количество керамика. 
 

 
Фигура 7. Хистограмно изравнена карта на аномалното магнитно поле за първо ниво Та1 на могила 

23 с наложени аномални зони съгласно направената качествена интерпретация на полето 
 

Необходимо е да се отбележи, че изкопните дейности в района на аномалията стартираха 
успоредно на провежданите по останалите три могили геофизични изследвания като насочването им 
се осъществи въз основа на първично обработените магнитни данни. Освен това, паралелно с 
изкопните дейности бяха извършвани капаметрични измервания с цел изясняване на характера на 
геомагнитните смутители. Още първия ден археолозите откриха две запълнени с по светла пръст ями, 
които предизвикаха въодошевление със своите форми – едната идеален кръг, другата идеален 
триъгълник (фиг. 8). След измерване на магнитната възприемчивост на глинестия им пълнеж на 
ямите се оказа, че по магнитни свойства той не се отличава значително от заобикалящата го 
вместваща среда. Това даде основание да бъде препоръчано изкопните дейности да продължат до 
разкриването на потенциалния аномалообразуващ обект или структура. Последвалите разкрития на 
дълбочина до над 6 m от върха на могилата (4 m под кота терен) донесоха много положителни 
емоции и удовлетворение на целия екип свързан с геофизичните, изкопните и археоложките работи. 
В триъгълната яма бяха намерени горели кости заедно с няколко фрагменти от амфора. Кръглата яма 
се оказа значително по-интересна, тъй като в нея бе разкрит правоъгълен цветен олтар (есхара), около 
който бяха концентрирани разнообразни обредни дарове. В центъра на есхарата бе открит уникален 
железен канделабър с форма на палмово дърво и изящна украса (фиг. 10). Освен това бяха открити 
множество култови предмети (фиг. 9), включващи още женски накити (златни обеци с лъвски глави; 
огърлица с множество миниатюрни златни мъниста, по-едри мъниста и една централна част от това 
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колие както и много стъклени и глинени мъниста; бронзово огледало с желязна и украсена с бронз 
дръжка; къс железен нож; сноп върхове за стрели и др. 
 

 
Фигура 8. Изследване на разкритите две обредни ями – кръгла (вдясно) и триъгълна (вляво) 

 

 
Фигура 9. Част от откритите култови предмети на дъното на кръглата обредна яма 

 
В североизточната периферия на могилата се наблюдава линейна дъгообразна аномалия (А23-

2) с понижени стойности на магнитното поле (от -65 nT до -45 nT). Аномалията е сравнително тясна 
(до 2 m) и контрастна, което навежда на мисълта за плитко разположена структура от слабо- до 
практически немагнитни материали. Основната хипотеза на интерпретацията е, че става въпрос за 
дъгообразен укрепващ (или с друго предназначение) зид изграден от варовикови блокове. Възможно 
е обаче, аномалията да се дължи на особености при изграждането на могилата, напр. съществуването 
на запълнен с немагнитни материали ров по периферията й или особеност при използваните 
материали и начина на изграждането на могилата. Не е изключено наблюдаваната аномалия да е част 
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от цялостното магнитно въздействие на артефактите локализирани под аномалия А23-1 и 
собственото поле на могилата. 
 
 

 
Фигура 10. Разкритият и частично консервиран уникален железен канделабър с форма на палмово 

дърво и изящна украса разположен непосредствено до есхарата (долу вляво) 
 

След анализ на предварителните резултати от проведените магнитни измервания и 
набелязването на аномални участъци, в рамките на могила 23 бяха проектирани четири 
електротомографски профила (фиг. 5а и 11). Първите три са успоредни един на друг и имат 
направление югоизток-северозапад като центърът на профилите е съобразен с предварително 
набелязаните магнитни аномалии. Четвъртият е прокаран перпендикулярно на първите три с посока 
югозапад-североизток като същевременно пресича централната част на могилата. 
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На получените геоелектрични разрези могат да се отделят няколко зони. На профил 1, 
прокаран в основата на могилата, се отделя високосъпротивителна аномалия от около 38 Ω.m 
разположена от 15 до 17 m от профила и с дълбочина от 1,5 до 2,5 m. Аномалията съвпада с аномална 
зона от магнитните проучвания, при което може да се счита с висока степен на вероятност, че 
проявлението й се дължи на високосъпротивителна каменна структура (фиг. 11а). 

На другите два успоредни профила (профил 2 и профил 3) не се наблюдават интензивни 
аномалии (фиг. 11б,в). Изключение прави една нискоомна зона (17 – 19 Ω.m) по профил 3, 
простираща се от повърхността до 3 m дълбочина. Ширината на зоната е около 4,5 m. Дължи се най-
вероятно на разуплтняване на могилния насип, вероятно от по-ранни изкопни дейности. Малката 
аномалия от 18 до 19,5 m с дълбочина 0,5 m е в резултат от влиянието на намиращия се на върха на 
могилата триангулачен репер. 

На профил 4 (фиг. 11г) се наблюдава хомогенност на съпротивлението по целия профил в 
диапазона на 20 – 25 Ω.m. Изключение прави силната аномалия в североизточния край на профила с 
интензитет около 32 Ω.m, ширина 1,5 m и дълбочина 1 m. Зоната съвпада тази от профил 1, дължаща 
се на евентуална каменна структура. 
 

а)   б) 

в)   г) 
Фигура 11. Електросъпротивителни разрези от могила 23 

а) профил 1; б) профил 1; в) профил 3; г) профил 4 
 
 
Могила № 24 
 
На пръв поглед разпределението на полето на магнитните карти на могила 24 (фиг. 12) наподобява 
това на могила 23 – в югозападния участък то се характеризира с по-високи стойности, а в 
североизточния с по-ниски. За разлика от могила 23, тук разликата между минималната и 
максималната измерени стойности е два пъти по-малка. 

Очертаната южно от центъра на могилата аномална зона А24-1 има среден диаметър около 10 
m. Изменението на полето в рамките на зоната е от порядъка на 10 nT, което говори за слабо изразени 
магнитни свойства на смутителите на магнитното поле. Вероятно дълбочината на 
аномалообразуващите обекти е голяма и не е изключено аномалията да има геоложки произход. 

Другите три аномалии отбелязани на картата (А24-2, А24-3 и А24-4) имат локален – точков 
характер и вероятно са свързани с метални предмети, намиращи се на малка дълбочина под земната 
повърхност. 

На Могила № 24 са направени три електросъпротивителени профила (фиг. 5б и 12). Първите 
два са с посока югоизток–северозапад, а третият е разположен напречно в посока югозапад-
североизток. Дължината на профилите е 23 m с разстояние межди електродите 1 m. Профилите са 
проектирани съобразно наблюдаваното слабо-интензивно аномално геомагнитно поле при 
предварителния анализ на магнитните данни. 

На първите два геоелектрични разреза (фиг. 12а,б) се наблюдава високосъпротивителна 
аномалия (35 – 40 Ω.m) разположена в североизточния край на профилите. Аномалията има дължина 
около 5 m и се наблюдава на дълбочина от 0,8 до 2,5 m от повърхността на могилата. 
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На профил 3 (фиг. 12в), прокаран напречно на предишните два, се наблюдава подобна по 
интензитет аномалия, проявяваща се североизточно от средата му. Аномалията съвпада с получената 
аномална зона локализирана на профили 1 и 2. Има дължина 2,5 m и дълбочина от 1 до 2,5 m. 
 

 
Фигура 12. Хистограмно изравнена карта на аномалното магнитно поле за първо ниво Та1 на могила 

24 с наложени аномални зони съгласно направената качествена интерпретация на полето 
 

а)   б) 

в) 
Фигура 13. Електросъпротивителни разрези от могила 24 

а) профил 1; б) профил 1; в) профил 3 
 
Могила № 28 
 
Полето в рамките на могила 28 има спокоен характер с плавно повишаване на стойностите на 
интензитета в централната и югоизточната й част. По-резки изменения в стойностите на магнитното 
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поле се наблюдават южно и югоизточно от могилата като това вероятно се дължи на наличието на 
подземни комуникации или друг тип съоръжения в непосредствена близост. На фона на така 
разпределеното регионално поле са набелязани три по-интересни аномални зони (фиг. 12). 

Първата зона А28-1 е съставена от две интензивни положителни аномалии, вероятно железни 
предмети на неголяма дълбочина. 

Вторият аномален участък (А28-2) се отличава с около 20 nT спрямо околната среда и се 
намира в централната част на могилата. Тъй като аномалията е изометрична с плавен преход е 
възможно да е предизвикана от особености в геологията на подложката или изграждането на 
могилния насип, но не е изключено смутителят да представлява струпване от дребни магнитни или 
обгорени предмети, или малка магнитна структура. Ако случаят е такъв, поради плавното изменение 
на аномалните стойности вероятно става въпрос за дълбочини от над 2 m. 

Третата отбелязана зона (А28-3) се намира на около 12 m северозападно от центъра на 
могилата и представлява аномалия на точков източник – вероятно плитък метален предмет. 
 

 
Фигура 14. Хистограмно изравнена карта на аномалното магнитно поле за първо ниво Та1 на могила 

28 с наложени аномални зони съгласно направената качествена интерпретация на полето 
 
 
Могила № 39 
 
Районът на последната проучена могила 39 се характеризира с плавно нарастване на интензитета на 
геомагнитното поле в посока северозапад – югоизток (фиг. 13). Интензивното поле в югоизточния 
край на проучената площ вероятно има геоложки причини въпреки неестествената ъглова форма, 
която се очертава и излиза извън проучения участък. 

В рамките на могилата са набелязани три изометрични аномалии (А39-1, А39-2 и А39-3), 
които вероятно са причинени от плитко разположени магнитни обекти. 

Особено интересна е аномалията обозначена като аномалия А39-4. Тя има формата на буквата 
„Г“ очертана от слаба положителна аномалия, излизаща извън проучената площ. Възможно е 
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продължението на горната линия на „Г“-то да прави чупка и да слиза към аномалия А39-1, но това е 
трудно за доказване без по пълна картина на полето в северна посока. Като цяло правият ъгъл и 
линейността на зоната дават достатъчно основание да се счита, че става въпрос за структура с 
антропогенен произход. 
 

 
Фигура 15. Хистограмно изравнена карта на аномалното магнитно поле за първо ниво Та1 на могила 

39 с наложени аномални зони съгласно направената качествена интерпретация на полето 
 
 
Изводи, заключения и препоръки 
Във връзка с проведените геофизични проучвания (геомагнитно и електросъпротивително) на могили 
23, 24, 28 и 39, съставляващи част от южната група могили от ИАР „Сборяново“ могат да бъдат 
направени следните основни изводи, заключения и предложения: 

• В района на проучвания обект е извършена геомагнитна снимка на могили 23 (2,70 дка.), 
24 (4,23 дка.), 28 (1,60 дка.) и 39 (1,81 дка.) с обща площ 10,34 дка. и електротомографски 
проучвания на могили 23 и 24 по 9 профила с обща дължина 196 m. 

• Измерена е магнитната възприемчивост на 165 бр. представителни проби подбрани от 
различните среди (варовици; могилен насип; вместващи глини – 2 вида; керамика; почви) 
срещани в ИАР Сборяново. 

• Събраните геофизични данни са обработени и интерпретирани. 
• Съгласно интерпретацията на данните са набелязани редица аномални зони и участъци, 

представляващи потенциален интерес и насока пред бъдещите археологически дейности в 
района на проучванията. 

• Разкопките в района на предварително набелязаната аномалия А23-1 на могила 23 се 
увенчаха с успех, изваждайки на бял свят уникални тракийски накити и предмети; 



     7th BgGS National Conference With International Participation "GEOPHYSICS 2015"  
 

• Би било подходящо при бъдещите археологически дейности в района на проучванията, 
локализираните точкови аномални зони могат да бъдат проверени с металдетектор и 
разкрити чрез директни методи. 

Основното заключение, което се налага от направените дотук бележки относно проведените 
изследвания е, че използваният геомагнитен метод и съпътстващите го електрични методи на 
проучване дават добри и насочващи за археологията резултати. С тяхна помощ в района на 
проучванията са локализирани различни аномалии с вероятен антропогенен характер, а някои от тях 
(могила 23) са потвърдени при проведените изкопни работи. Допълнителни археоложки изкопни 
дейности в останалите участъци следва да потвърдят или изключат изказаните по-горе в доклада 
хипотези. След привързване на наблюдаваните аномалии към конкретни подповърхностни обекти 
или състояния на средата е възможно да бъде направена по-надеждна и категорична интерпретация 
на събраните данни. 
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