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Abstract 
The application of geophysical methods to the systematic study of the tumuli near the village Sveshtari in northeastern 
Bulgaria spans already five decades of history. So far, the main focus of the field studies was concentrated on the 
tumular embankments which were expected to cover various types of tombs and the most favoured method was the 
vertical electric sounding. Recent archaeological excavations have revealed extensive circumtumular dug-out features 
enclosing one tumulus in a manner comparable to better known ancient sanctuaries from France referred to as Celtic. As 
no comparable feature has been excavated in Bulgaria so far, it is often presented as a ritual monument unique on the 
Balkans. Closer examination of some magnetic plans of other circumtumular areas in the same necropolis and two other 
sites in Bulgaria suggest, however, that it is likely they were more popular in fact. Therefore, more extensive use of the 
magnetic method for the study of the areas surrounding the tumuli is strongly advised. 
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Резюме 
Приложението на геофизичните методи за систематичното проучване на могилите край село Свещари в 
североизточна България има почти половинвековна история. До сега основният фокус на полевите изследвания 
е бил насочен към проучването на могилните насипи, които може да крият различни типове гробни съоръжения 
и основно се свързват с приложението на електро-съпротивителните методи. При археологическите разкопки от 
последните години обаче са документирани и вкопани структури със значителни обеми (ров), заграждащи една 
надгробна могила, по начин напомнящ за редица антични светилища във Франция, свързвани с келтите. 
Доколкото в България досега не са проучвани сравними паметници, този ров се представя като уникално за 
Балканите келтско светилище. Внимателният анализ на магнитни карти на други околомогилни пространства в 
същия некропол, както и от два други обекта в България подсказват, че тези структури може да се окажат много 
по-популярни, отколкото някой е допускал. Затова считам за напълно оправдано по-широкото приложение на 
магнитния метод и в околомогилните пространства. 
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