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Abstract 
The report briefly presents modern geodetic surveys of Livingston Island, conducted after 1998 at the Bulgarian Antarctic 
Base "St. Kliment Ohridski”. Activities for mapping the topography of the island and the seabed are summarized. The 
main results of the processing and analysis of the data collected from measurements performed during the 28th National 
Antarctic Expedition, season 2019-2020 are considered. In the context of global changes and the growing anthropic 
pressure on the environment, geodetic observations and research contribute to clarifying the mechanisms of interaction 
of complex processes in the BAB region. 
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Резюме 
Докладът представя накратко съвременни геодезически изследвания на о-в Ливингстън, извършени след 1998г. 
на Българската антарктическа база (БАБ) “Св. Климент Охридски“. Обобщени са дейности за картографиране на 
топографията на острова и морското дъно. Разгледани са резултати от обработката и анализа на данните, събрани 
от комплексни геодезически измервания, извършени по време на 28-ата национална антарктическа експедиция, 
сезон 2019-2020 г. В контекста на глобалните промени и нарастващия антропогенен натиск върху околната среда, 
геодезическите наблюдения и изследвания допринасят за изясняване на механизмите на взаимодействие на 
сложни процеси в района на БАБ. 
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